LEDER

En meget flot
Derby-måned er
veloverstået
På en flot dag i Klampenborg blev Sir Herman en meget værdig vinder af
Galop Derbyet. Hos travet var Bvlgari Peak samt Bikini overlegne vindere,
og ligner begge heste, der kan vokse ind i eliten i fremtiden.
Flere og flere bliver lukket

August var måneden,
hvor vi i Dansk
Hestevæddeløb
afsluttede aftaler
med STV Production
samt Sportech

August var også måneden, hvor vi i Dansk Hestevæddeløb afsluttede aftaler med STV Production samt Sportech. STV bliver samarbejdspartner
på tv-produktionen og det redaktionelle indhold.
Det er et område, som vi satser meget på, da det kan være med til at
flytte sporten yderligere ind i befolkningens bevidsthed. Ud over produktion på væddeløbsdagene, så satses der kraftigt på den digitale og
indholdsmæssige side.
Sportech bliver vores leverandør på IT-siden. Sportechs opgave bliver at
sørge for, at der kan foregå puljespil på alle danske hestevæddeløb. Ligeledes vil denne IT-løsning muliggøre, at der kan ske spil fra andre lande,
men samtidig er det også en service til spiludbydere i Danmark.
Hele formålet er at sikre attraktive puljer og produkter, som kan sikre
indtjening, der kommer til gavn for sporten. Begge disse løsninger er hele
rygraden i at kunne udvikle en platform, der kan udvikle interessen for
hestevæddeløbssporten i Danmark både via sport og spil.
”Tak for indsatsen, Flemming!”

Sæsonplan og budgetter er et årligt tilbagevendende spørgsmål. Disse forventes klar i oktober måned.
Til slut skal der lyde en stor tak til Flemming Sunn, som aftræder som
sportschef i Dansk Hestevæddeløb, og i stedet begynder hos Jydsk Væddeløbsbane som direktør.
Flemming har ydet en kæmpe indsats på især det skandinaviske samarbejde. Det blev passende afsluttet med V75 på Derbydagen.
Her gik omsætningen totalt fra 10 mio. kr. til ca. 30 mio. kr. Flemming
har været en vital grund til, at dette kunne lade sig gøre. Det er imponerende cifre, som også giver muligheder for fremtiden.

Med venlig hilsen
Henrik Friis
Direktør, Dansk Hestevæddeløb
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STRUCTURE

NY FIBERRIG FODERSERIE

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

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

ENERGY:
HIGH:

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

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

Foto: Mike Lizzi

TEK ST: JESPER ELBÆK

ÅKE SVANSTEDT

vandt dramatisk Hambletonian

Foto: Ditte Hesselborg

CELEBRITY RACE på Racing Arena Aalborg
Man kan bruge en væddeløbsbane til rigtig mange ting, og det udnyttes heldigvis mere og mere rundt omkring på landets ni væddeløbsbaner.
Lørdag 12. august afviklede Racing Arena Aalborg for anden gang ”Celebrity Race”. I år med deltagelse af bl.a. Danmarks mindste mand Dan
Jacobsen, Lindy Aldahl fra ”Rigtige mænd”, sangerinden Laura Mo,
AaB-koryfæet Lynge Jakobsen, Marianne Helgstrand fra Helgstrand
Dressage – og ikke mindst vinderen Thomas Thomsen fra reklame- og
marketingbureauet Konxion, som vandt løbet med travponyen Bobbi.

Åke Svanstedt vandt det amerikanske storløb
The Hambletonian Stakes med Andover Hallsønnen Perfect Spirit. Men ”Svanen” var kun
anden i mål, og fik kun sejren, fordi What The
Hill (Muscle Hill) med David Miller blev diskvalificeret for trængning i opløbet mod en konkurrent. Vindertiden blev 1.10,0a/1609m.
Det var Åke Svanstedts første sejr i Hambletonian, men kendelsen om diskvalifikation for
trængning blev appelleret af What The Hills
træner Ron Burke. New Jersey Racing Commission behandlede sagen, men fastholdt dommen.
Ellers blev Hambletonian-dagen – ganske som
i 2016 – domineret af Muscle Hill-afkom. Resolve vandt igen John Cashman Memorial, You
Know You Do vandt Peter Haughton Memorial, Manchego vandt Jim Doherty Memorial og
Ariana G vandt Hambletonian Oaks, hoppernes
udgave af Hambletonian.

LISE ULLERUP HANSEN vandt DM

Foto: Ditte Hesselborg
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Det lå ikke lige i kortene, at Lise Ullerup Hansen på et
tidspunkt skulle kunne kalde sig danmarksmester for kvindelige galopryttere. Før DM på Racing Arena Aalborg i
slutningen af juli, havde Lise Ullerup nemlig kun redet
et enkelt galopløb, og erhvervede sig først licens i 2016.
Men det blev et overlegent danmarksmesterskab efter to
sejre og en tredjeplads i de tre løb. Vinderhestene Tamarind Hill og First Bid kom begge fra Helle Frydenbergs
stald, og så var DM-titlen allerede i hus. Tredjepladsen
med Chelsea Mick – også fra Frydenbergs træningskvarter – var derfor kun med til at cementere resultatet. Sidste
års danmarksmester Amanda Harbjerg fik sølv og Sara
Slot tog sig af bronzen.

Foto: Gorm Johansen

RICHARD MØLLER NIELSENS Mindeløb
Den største sportspræstation måske nogensinde stod det danske fodboldlandshold for i 1992, da Laudrup, Schmeichel,
Faxe, Vilfort & Co. vandt EM. Træneren for holdet hed som
bekendt Richard Møller Nielsen, og i 1992 blev han kåret som
”World Soccer Manager of the Year”. 12 år senere tildelte det
internationale fodboldforbund FIFA ”Ricardo” hædersprisen
”Contennial Order of Merit” for sin indsats for fodbolden, og
Richard Møller Nielsen er naturligvis også med i Fodboldens
Hall of Fame som en del af europamesterholdet.

Foto: Kanal75

Richard Møller Nielsen døde af kræft i 2014, alt for tidligt
i en alder af 76 år, og Fyens Væddeløbsbane indstiftede kort
efter ”Richard Møller Nielsens Mindeløb”, som i år blev
vundet af Temptation S H med Skive-kusken Morten Friis
i sulkyen. Fyens Væddeløbsbane har formået at gøre mindeløbsdagen til en folkefest, og i årets udgave var der virkelig
mange publikummer på lægterne! De kunne bl.a. opleve et
kapløb mellem en travhest, en galophest og en racerbil med
rigtig mange hestekræfter.

Foto: Gorm Johansen

HURTIGSTE TRAVLØB i Europa nogensinde

BEMÆRKELSESVÆRDIGT ejerskifte

De godt 10.000 publikummer på Jägersro Travbane i Malmø
blev vidner til en helt enorm præstation i Hugo Åbergs Memorial, da Daniel Redén-trænede Propulsion med Örjan
Kihlström i sulkyen vandt i toptiden 1.08,1a/1609m.
Det havde regnet en del i løbet af dagen, og banen var vel
ikke den bedste Jägersro nogensinde har leveret. Men der
blev løbet stærkt hele aftenen endda, f.eks. i 2-årsløbet, hvor
Lutfi Kolgjini vandt med Smokin Joe i tiden 1.13,7a/1609m
på en bane, som blev vurderet til minus et sekund.
Twister Bi tog spids i Hugo Åbergs Memorial, og mellemtiderne hed 1.06,7/500m og 1.08,1/1000m. Propulsion sad
i andet par udvendigt, og eksploderede bare frem til sikker
sejr. Formtoppede Ringostarr Treb blev anden, og Twister
Bi holdt hjem til tredjepladsen.
Kun svenske Sebastian K har løbet en hurtigere vindertid end Propulsion, da den satte verdensrekord med tiden
1.07,7a/1609m for Åke Svanstedt på Pocono Downs i 2014.

Det er ikke tit, at Skive-amatøren Peter Rudbeck skiller
sig af med sine stjerner. Men nu har han solgt den 3-årige
Cantab Hall-hingst Chief One, som med Anacott Steel som
mor er halvbror til Therumoursaidfire (11 sejre i 23 starter
og mere end 1 mio. kr. indløbet) og årets Derbyfavorit Bad
Moon Rising (13 sejre i 23 starter og p.t. knap 1,5 mio. kr.
på præmiekontoen).
Det er den hårdt satsende hesteejer Jørgen Jensen/Stald
Rita, som har erhvervet Chief One, som efter en start i Jydsk
3-årings Grand Prix Consolation går i træning hos Skivetræner Morten Juul. Salgsprisen er kendt af redaktionen,
men hverken køber eller sælger ønsker beløbet offentliggjort.
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Dansk Trav Derby

JOKEREN SPILLEDE TRUMF ES
– Steen Juul vandt sin

8. Derbysejr
På forhånd var Dansk Trav Derby 2017 ganske åbent. De fleste mente, at godt en håndfuld
heste kunne vinde det mest prestigefyldte løb i dansk travsport overhovedet. Derbyet
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: BURT SEEGER

Før Derbyprøverne snakkede de fleste kun om duoen Bad
Moon Rising og Bvlgari Peak, men Peter Rudbecks Derbyhåb var ”kun” anden i sin prøve, og Bvlgari Peak tacklede lidt
i travet over de sidste 4-500 meter, så hvordan skulle det dog
gå, når distancen var 500 meter længere?
Samtidig overbeviste Aalborg-træner Anders Pedersens to
Derbyheste ikke så lidt. Balotelli vandt fra spids, og afviste
ganske let Bad Moon Rising, som jo ellers har domineret Bårgangens storløb gennem hele karrieren. Og Beyblade reparerede en stor galop på fineste vis, da den blev anden i sin
Derbyprøve til Team Lundens anpartshest Bali, som også
blev regnet med i håndfulden af vinderchancer.
Det blev også diskuteret flittigt, hvordan løbsafviklingen
ville blive. Balotelli var de fleste enige om sad med nøglen
til løbet på grund af sin abnorme starthurtighed. Men ville
catchdriver Thomas Uhrberg så slippe spidsen fra sig, eller
ville han få køreordre fra Anders Pedersen om at svare hele
vejen? Og ville Bali komme fejlfrit fra start denne gang?
Så er starten gået

Da starten gik, så tog Balotelli med Thomas Uhrberg som
ventet spids. Men straks efter kom Bali med Ken Ecce frem
og trykkede på, og tempoet var højt! 1.08-tempo gik de
første 500 meter i, og Bali fik presset sig til spids.
Bag de to havde Bvlgari Peak også fået en god start, og
Steen Juul var lykkedes med første mission, nemlig at sidde
foran Bad Moon Rising med Birger Jørgensen ind i første
sving. Dermed kunne han stille og roligt køre fremad, og
overtog spidsen fra Bali på første langside.
8
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Publikum buhede. Og piftede. For både Bali og Bvlgari
Peak trænes af Steen Juul, og folk mumlede om staldkørsel. Men denne artikels skribent synes bare det var fantastisk godt kørt, og med facit i hånden – Steen Juul havde
de første to heste i mål – så kan man ikke rigtig klandre
”Juulemanden” for noget. I øvrigt ville de fleste nok slippe
spidsen, hvis de 1) havde været med i en 1.08-åbning og
2) favoritten i løbet kom frem og pressede på? Så er den
vist lukket.
Men da først Bvlgari Peak sad i spids, så var løbet i realiteten låst. Bad Moon Rising sad i dødens, og derfor kunne
den ikke gøre det færdigt, men den fik en tapperhedsmedalje på tredjepladsen. Det eneste spændingsmoment tilbage var faktisk, om Bali kunne speede forbi Bvlgari Peak
i opløbet. Det kunne den ikke, og så kunne ejeren Jokeren
og hans slæng for alvor slippe festen løs.
Jeppe Juel kiksede og vandt

Ja, det er en spøjs overskrift. Men i Dansk Hoppe Derby
kørte Jeppe Juel kæmpefavoritten Barolo for sin kammerat, kollega og konkurrent Peter Jensen, og de første 200
meter gik som alle regnede med. Barolo sad i spids ind i
første sving med Bikini i ryg.
Men pludselig tacklede Barolo over i galop, og så kunne
Bikini skyde frem til spids. Det pudsige er, at Jeppe Juel
faktisk træner Bikini, som på dagen blev kørt af den professionelle catchdriver Peter Ingves.
Og Bikini vandt skidtlet fra spids. Ingves holdt et højt
tempo hele vejen rundt, og sejren var til slut småt overle-

Feltet i Dansk Trav Derby 2017 er på vej ud på sidste omgang. Bvlgari Peak med Steen Juul er i spids med staldkammeraten Bali klinet i
ryggen. De er også et og to i mål.

gen i toptiden 1.12,3a/2000m. Måske havde Barolo haft
det svært uanset hvad med den formtop Jeppe Juel havde
trænet Bikini frem til, og Dansk Hoppe Derby har kun
én gang tidligere været vundet i en hurtigere tid. Det var
i 2014, da Jean-Pierre Dubois tordnede banen rundt med
Tast Of Bourbon, som vandt i 1.12,2.
På andenpladsen kom 46-oddseren Bella Højgård med
Morten Friis, som kørte et drømmeløb i tredje par indvendigt, og på opløbet speedede forbi Blowmywhistle med
Birger Jørgensen. Barolo leverede en kanon ophentning
og blev sjette i 1.13,4 men må søge revanche mod Bikini i
Aalborg Hoppechampionat lørdag 16. september.
Flot omsætning i Derbyweekenden

For første gang nogensinde var der V75-spil på menuen på
Derbysøndagen. Og det gav – naturligvis fristes man til
at sige – omsætningsrekord. 29,9 mio. kr. blev der omsat
totalt om søndagen, med 3,96 mio. kr. i banespil. Samme
niveau som i fjor.
Om fredagen og lørdagen var såvel banespillet som totalomsætningen i plus, og sammenlagt omsatte det fremmødte publikum for lige godt 6,8 mio. kr. Det giver knap
halvanden million kroner direkte i kassen hos Lundens
direktør Michael Juul Nielsen med en provision på 21,25%.

da først Bvlgari Peak sad i spids, så
var løbet i realiteten låst. Bad Moon
Rising sad i dødens, og derfor kunne
den ikke gøre det færdigt.
Der var godt besøgt på Lunden i denne Derbyweekend,
og Danske Spil/Dantoto aktiverede sit hovedsponsorat på
flere måder, blandt andet ved at uddele orange hatte til alle
publikummer, men også ved at afholde event både lørdag i
forbindelse med anpartshesten Baroks start i Dansk Hoppe
Derby samt om søndagen, hvor særligt indbudte kunne deltage i et VIP-arrangement.
Der var også arrangeret et fint showløb for de fire folketingspolitikere Søren Gade (V), Bjarne Laustsen (S), Hans
Christian Schmidt (V) og Orla Hav (S). Det blev vundet af
førstnævnte.
Væddeløbsbladets faste fotograf på Lunden, Burt Seeger,
tog et væld af gode fotos, som vi bringer et udpluk af . n
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Dansk Trav Derby

1

1

2
3

5

4

2
7

1) Jokeren ejer Derbyvinderen Bvlgari Peak sammen med en flok gutter fra slænget, og han var naturligvis ”spændt op til lir”, da Derbysejren var i hus. 2) Tough Macoy – ”Tøffe” i daglig tale – i finalen i Amatør Elite Cup. 3) Bikini vandt Dansk Hoppe Derby med catchdriveren
Peter Ingves i sulkyen. Og Ingves har for vane at køre æresrunde med løftet ben, når han vinder storløb. Publikum på Lunden blev heller
ikke snydt. 4) Den levende Lunden-legende Steen Juul var glad som en spillemand efter sin ottende (!) Derbysejr. I skrivende stund er Juul
også førende i den nationale sejrsliga, som Birger Jørgensen ellers nærmest har haft patent på at vinde. 5) Michelle Mønster indledte Derbysøndagen med at vinde montéløbet på ryggen af Wallander, som i fem montéstarter fortsat er ubesejret. Alligevel gav ekvipagen over
fem gange pengene i totalisatoren.
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6) Derby Consolation gik til Big Mac P D, som kom tilbage efter en langvarig skade. Og det gjorde den Gordon Dahl-trænede hest på
bedste vis, da den for Steen Juul vandt let. Og der var masser af kræfter tilbage i vindercirklen. 7) En af Danmarks bedste 3-årige heste
hedder Confidence, og trods et par tryk undervejs, så forsvarede den sig hjem til sejr foran italienske Velvet Gio i tiden 1.14,4a/2000m.
8) Væsterboonthenews havde vundet sporlodtrækningen i Rex The Great Løb, og efter tidlig spids, så kunne Johnny Takter defilere sejren
hjem i tiden 1.12,1a/2000m. 9) Steen Juul og Bandit Brick tog 18. sejr i træk i Liga 3-finalen. Gordon Dahls Titanio C R gjorde ellers god
modstand, men et dødemandstryk fra en lidt for offensiv konkurrent undervejs kostede for meget. 10) 2-åringerne løber stærkt i år, og hos
Aalborg-træner Pauli Andersen har både far og søn kørt bedre end 1.16 med en 2-åring nu. Far Pauli 1.15,5 med Diamant Østervang på
Jägersro og sønnike Kenneth vandt lørdagens 2-årsløb i 1.15,8 med Diana Østervang.
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Dansk Trav Derby
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11) Danske Spil/Dantoto var hovedsponsor for Derbyweekenden, og markerede det flot weekenden igennem. Her minder det lidt om
Solvallas Elitloppsweekend, da en flok unge mennesker marcherede ind med flag. 12) Aalborg-træner Flemming Jensen havde en fin
weekend på Lunden med tre sejre. Victory Kåsgård vandt om lørdagen, og søndag hed vinderhestene Apollo Sisa og – på billedet –
Nancy America. 13) Gordon Dahl-trænede Cinderella har været væk fra løbene længe, men vandt en flot sejr i et 3-års hoppeløb om lørdagen. Cleo Gammelsbæk og Commit Boom Bay var blandt ofrene, da Cinderella vandt på en flot speed. 14) Sejren blev helt, helt overlegen for Bikini i Hoppe Derbyet, efter galop for storfavoritten Barolo i første sving. Vindertiden blev den næsthurtigste i løbets historie. 15)
Peter Rudbeck har uden tvivl Danmarks bedste 2-åring, og Dontpaytheferryman vandt afstoppet for Birger Jørgensen i ny dansk rekord
1.15,6a/2000m. Der var fem svenske og svensktrænede heste på de næste pladser.
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16) Lunden-træner Ken Ecce har et godt øje til Blackbird, og man
forstår ham godt. Blackbird vandt nemlig en flot sejr i en tæt afgørelse i
Dansk Hoppe Derby Consolation. 17) Undervejs på Derbydagen var der
showløb med de fire politikere Søren Gade, Hans Chr. Schmidt, Bjarne
Laustsen og Orla Hav. Trods lidt angst for heste, så vandt Søren Gade
showløbet sammen med Niklas Roed-Jeppesen. 18) Unge Mathias
Jensen vandt for første gang i en Derbyweekend. Det skete med hans
egen Tasja Baunehøj, og oplevelsen var ifølge Mathias selv større end at
være med til EM for Amatørkuske.
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PORTRÆT

Flemming Sunn

Jobskiftet
de færreste havde set komme
Efter 14 år har Flemming Sunn forladt sportschefstillingen hos Dansk
Hestevæddeløb for i stedet at stå i spidsen for Jydsk Væddeløbsbane
TEK ST OG FOTO: NIELS JØRGENSEN

Nyheden ultimo juli om at Flemming Sunn forlod jobbet
som sportschef til fordel for et job som direktør på Jydsk
Væddeløbsbane, blev hos adskillige i travsporten kommenteret med et ”den havde jeg ikke lige set komme”.
1. september tiltrådte Sunn i sin nye stilling, og skiftedagen er en naturlig anledning til at skue både bagud og
fremad. Først og fremmest må vi høre, hvor længe skiftet
har været undervejs.
– Det har det egentlig været i en længere periode. Et år
eller to, forstået på den måde, at
tanken har strejfet mig de sidste par
gange, der har været skiftet direktør på forskellige baner. Det er vel
en indikation på, at tiden har arbejdet for at prøve noget andet, samtidig med at jeg godt kunne tænke
mig at prøve udfordringerne ved et
direktørjob på en bane. Jeg har en
mængde ideer, som jeg håber kan tilføre noget positivt på
en række områder, siger Flemming Sunn, idet han kamplystent tilføjer:
– Jeg er vidende om, at banerne på mange områder er i en
presset position, idet de administrative ressourcer på banerne
er væsentligt begrænsede i forhold til for 15-20 år siden. Derfor ved jeg godt, at det på mange måder er en uriaspost, og
at jeg på flere områder kommer til at stå nærmest alene med
opgaverne, men et eller andet sted så har jeg det som sportsog konkurrencemenneske også sådan, at når en opgave ser
allersværest ud, så er det sjovest at kunne lykkes med den.

mine øjne skal vi virkelig udvikle oplevelsen ved at komme
på væddeløbsbanerne. Jeg tror også, at vi skal se vores baner
som mere end bare væddeløbsbaner. Jeg har mange ideer i
hovedet, og i realiteten skal jeg give mig selv det stramme
seletøj på for ikke at sætte for mange ting i gang, siger Flemming med henvisning til, at der ikke er en hær af kolleger til
at få tingene til at ske.
– Jeg er nødt til at bygge det op i faser. Der er noget jeg vil
ændre nu, noget over en vis periode, mens noget tager længere
tid, hvis ellers det er muligt. Det er
også oplagt, at nogle ideer viser sig
ikke at holde vand. Det vigtigste
er at få lagt kræfterne på de områder som kan bære og her få ændret
tingene til det bedre.
At du søgte jobbet må være et udtryk
for, at du kan se et uudnyttet potentiale
i Jydsk Væddeløbsbane?
– Der er uudnyttede potentialer alle steder. Det er der i
selv de mest veldrevne virksomheder. For mig at se er det et
spørgsmål om at finde de steder, hvor potentialet er størst, og
hvor man har ressourcerne til at udnytte potentialet.
Og hvor kan det være?
– Et væsentligt sted, hvor vi hurtigt kan blive bedre, er
at få et bedre samarbejdsklima internt i sporten. Det koster
mange ressourcer, når vi ikke hjælper hinanden. Det tapper
alle for energi og overskud til at performe. Her ser jeg en stor
mulighed for sporten.

Skal iklædes stramt seletøj

– Lige da min ansættelse var blevet meldt ud, lød nogle af de
første kommentarer, at ”nu er vi blevet konkurrenter og skal
til at konkurrere”. Der må jeg sige, at min klare opfattelse
er, at Jydsk Væddeløbsbanes væsentligste samarbejdspartnere

Det kan gøre mig rasende, når
folk er uhæderlige, eller når
folk misbruger andre

Hvad skal man forvente af dig som direktør?
– Jeg vil prøve at ændre på flere ting. Jeg er meget bevidst om,
at vi er en del af oplevelses- og underholdningsindustrien. I
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Kolleger frem for konkurrenter

Foto: Jesper Elbæk

er landets øvrige væddeløbsbaner. Hvis det lykkes for f.eks.
Aalborg-banen at skabe bare en ny hesteejer, amatørkusk
eller publikum, så vil de pågældende på et tidspunkt også
komme til at have med Jydsk Væddeløbsbane at gøre. Derfor
vil det også være altafgørende for Jydsk Væddeløbsbane at
enhver anden bane lykkes bedst muligt, forklarer Flemming
sit synspunkt.
Du lyder her som ” fællesskabets mand” frem for som direktør
på Jydsk Væddeløbsbane?
– For mig er det naturligt fordi mit udgangspunkt ganske
enkelt er, at fællesskabet mellem banerne er forudsætningen for succes for væddeløbssporten i Danmark. Her håber
og tror jeg, at man fremover vil kunne se en forskel, siger
Flemming Sunn.
– Jeg vil forsøge at præge det i en positiv retning, så vi
får bedre samarbejde og forståelse for hinanden. Jeg forstår
godt, at der er områder, hvor man ikke kan eller skal være
enige; områder, hvor banerne jagter de samme muligheder
og penge, men derfor kan vi godt respektere hinanden og
arbejde bedst muligt sammen som kolleger, tilføjer Flemming og giver et eksempel:
– Noget af det, der har glædet mig mest i virket som sportschef har været Summer Meeting-samarbejdet (omkring løb
på Bjerke, Åby, Halmstad, Jägersro og Lunden, red.). Her
har parterne alle villet arbejde for at få bedre produkter og
muligheder sammen. Her synes jeg også, at vi sportsligt har
opnået nogle resultater som har været positive og glædelige.
Udvikling og sparring

Vil du kunne afholde dig fra at blande dig i det sportslige
maskinrum fremover, når det har været så stor en del af dit
hidtidige arbejdsliv?
– Her må jeg være realistisk og sige, at det kan jeg nok
ikke. Det har også noget at gøre med at jeg bærer sporten i

hjertet. Mit engagement gør, at jeg skal passe på med, hvad
jeg blander mig i, og give så meget luft som muligt til min
efterfølger. Jeg håber, at man efter en periode ikke vil se det
som et problem, men snarere som en mulighed for udvikling og sparring.
Hvad vil du savne som sportschef?
– Jeg kommer til at savne mange af de mennesker, som jeg
har mødt på min vej. Nogle ved enkelte lejligheder, andre
oftere. De mennesker som har et engagement for sporten,
enten lokalt, nationalt eller internationalt. Selvfølgelig vil
jeg også fremadrettet komme til at savne muligheden for
at træffe de sportslige beslutninger på nogle områder. Det
har på mange måder været et privilegeret job, som har givet
mange rige oplevelser i forhold til sporten og sportsverdenen.
Hvad glæder du dig til at slippe for?
– Der har helt naturligt været mange kampe, mange debatter. En gang imellem skal man træffe beslutninger, som
man egentlig ikke er glad for eller som ikke har været behagelige at tage, men når man ikke har haft tilstrækkelige
ressourcer, så har det været nødvendige beslutninger. På den
måde har det været en hård rolle, men sådan er det, siger
Flemming og tilføjer:
– Qua min måde at gøre det på, så har jobbet været hårdt.
Der har været lagt mange timer i jobbet. Det har taget
mange kræfter ud af mig, men jeg er nok ikke klogere, end
at jeg også i mit nye job vil presse mig selv hårdt, fordi jeg
altid vil kæmpe for at opnå endnu bedre resultater i morgen,
end jeg gjorde i dag.
Står til rådighed

Det er meldt ud, at du i en overgangsfase skal bistå Dansk
Hestevæddeløb. Hvordan skal det mere konkret forstås?
– Det skal forstås sådan, at jeg har meddelt Dansk Hestevæddeløb, at det er i min interesse, både personligt og arbejdsVÆDDELØBSBLADET · 09/17
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Flemming Sunn
Alder: 47 år.
Civilstand: Gift med Lone Sunn.
Børn: Far til Sebastian (7 år) og bonus
far til Frederik (19) og Nikolaj (22).
Karriere: Fra 1998 sportschef på Jydsk
Væddeløbsbane. Siden 2003 sportschef,
Dansk Hestevæddeløb.

De tre største sejre
Når man spørger Flemming Sunn, hvilke ”sejre” han er mest
glad for i sine år som sportschef, fremhæver han tre.
1 – Den første var i 2007-2008, hvor jeg i samarbejde

Den største skuffelse

med gode sponsorer fik taget initiativ til det nordiske

Er der noget du ærgrer dig over IKKE at have fået
realiseret?

mesterskab for travkuske. NM sikrede dansk travsport
opmærksomhed på nordisk plan hos de nordiske forbund

– Ja, et fælleseuropæisk spil- og sportssamarbejde. Jeg

og spilleselskaber. På det tidspunkt var det nordiske spil-

har haft nogle ideer og tanker til, hvordan det kunne

samarbejde i sin spæde start. Der var blevet spillet over

gøres, men jeg må også erkende, at mine ressourcer ikke

grænser, men det nordiske spil til løb i Danmark var meget

har rakt til det. Flere steder inden for europæisk trav-

begrænset. NM var her med til at åbne en masse døre.

sport hersker en betydelig tilstand af konservatisme og
frygt for nytænkning. I min optik er det meget hæm-

2 – Den anden ting er det nordiske spilsamarbejde. For

mende for både spillet og sporten på europæisk plan,

dem, som har været med omkring det, er det ingen hem-

siger Flemming Sunn.

melighed, at Danmark var en drivende kraft for, at vi fik
udvidet samarbejdet til flere dage. Med den aktuelle situation for dansk væddeløbssport, tør jeg slet ikke tænke
på, hvordan vi havde stået, hvis ikke det dengang var lyk-

– Jeg tror det allervigtigste er at følge sit hjerte og sin
overbevisning. I en verden som har knappe ressourcer
kræver det sin mand at få tingene til at lykkes. Derfor

kedes at få samarbejdet forbedret og bragt til at fungere.

skal man nogle gange også kunne glæde sig over de små

3 – Den tredje ting er Copenhagen Cup-dagen og den

Du fremstår som den ”pæne, rare mand”, der ikke er
konfliktsøgende. Hvad kan gøre dig rasende?

udvikling løbsdagen har gennemgået over årene. Fra
at være en dag med Copenhagen Cup og nogle ganske
udmærkede rammeløb, til nu at være en fuldbyrdet international storløbsdag med V75-spil. Det var en sejr af
dimensioner, da vi fik V75-spil på dagen qua den sportslige udvikling. Det er en stor glæde og tilfredshed at
kunne se tilbage på det arbejde og at vi nu også har fået
V75 på Derbydagen. Copenhagen Cup-dagen er ganske
enkelt blevet en accepteret og anerkendt dag i V75-sammenhæng.
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sejre på vejen.

– Det kan det, når folk er uhæderlige, når folk misbruger
andre eller opfører sig dårligt over for andre.

Har episoder af den karakter medvirket til dit jobskifte?
– Det er altid svært at sige, præcis hvor meget enkelte
ting har influeret, men der er ingen tvivl om, at noget
af det, der har slidt, er de situationer hvor nogen har
forsøgt at presse sig til fordele eller hvor folk har villet
tviste regler til egen fordel.

mæssigt for Jydsk Væddeløbsbane, at dansk væddeløbssport
har det bedst muligt, så hvis Dansk Hestevæddeløb vurderer,
at man kan have gavn og glæde af min viden og erfaring på
forskellige områder, så stiller jeg mig gerne til rådighed. Men
det skal selvfølgelig koordineres med og godkendes af Jydsk
Væddeløbsbane. Tilsvarende har man fra JVB’s side også sagt,
at man har samme interesse og vil kigge velvilligt på det, hvis
Dansk Hestevæddeløb mener, at nogle
opgaver løses bedre ved, at jeg er med til
at løse dem, siger Flemming Sunn.
Hvornår ser vi dig sætte dine første synlige
fingeraftryk på Jydsk Væddeløbsbane?
– Jeg kan ikke være der i lang tid, før
jeg via min interesse og mit engagement
begynder at blande mig. Om man så vil se
det som meget væsentlige ændringer må
være op til den enkelte at vurdere, men
jeg vil hurtigst muligt begynde at påvirke
tingene i den retning, som jeg mener er
rigtig‚ siger Sunn og tilføjer:
– Min tilgang er dog, at der i starten
er fornuft i at anvende ørerne meget og
munden lidt mindre. Der hersker nemlig ingen tvivl om, at
mange på JVB har gjort sig gode tanker, og det er vigtigt, at

alle de gode kræfter omkring banen inddrages i processen, i
stedet for at der alt for hastigt drages konklusioner.
Et skridt ad gangen

Den nyslåede direktør har i sagens natur gjort sig mange
tanker, men han ønsker ikke at pege på specifikke indsatsområder.
– Jeg har mange ideer, og har noteret mig en masse punkter, som jeg
vil angribe, men jeg er også nødt til at
have respekt for ressourceknapheden.
Derfor må jeg acceptere, at jeg ikke
kan ændre tingene på én gang. Det må
være noget med tage ét skridt ad gangen og så mange skridt som muligt,
siger Flemming Sunn, som er realistisk nok til at erkende, at han ikke er
nogen Messias.
– Det ville være naivt at tro, at bare
fordi jeg begynder, så kan der ændres
en masse ting hurtigt. Sådan er det
nok ikke, men ved at plukke nogle af
de lavthængende frugter først, så håber jeg, at kunne ændre
på nogle hverdagsagtige ting og derefter hen ad vejen tilføre

Jeg må acceptere, at jeg
ikke kan ændre alting
på én gang. Det må være
noget med tage ét skridt
ad gangen, og så mange
skridt som muligt

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

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

Vælg mellem:
Peugeot Boxer 163 hk – manuelt gear
Opel Movano 170 hk – automatgear
Trailer T1-T2-T3
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mere. Der skal også være plads til at lytte og komme på omgangshøjde med alle interessegrupperne, banens brugere, de
aktive, publikum og hesteejerne.
Hvordan ser du Jydsk Væddeløbsbanes rolle i fremtidens
væddeløbssport?
– Jeg mener, at banen i høj grad selv kan afgøre sin position via de resultater man leverer. Intet kommer af sig selv.
Der skal arbejdes hårdt for at lykkes
med tingene. Gør vi det, så vil Jydsk
Væddeløbsbane også have en betydende
position i fremtiden, på alle parametre.
Ikke kun en væddeløbsbane

VÆDDELØBSBLADET · 09/17

Mens mange i væddeløbssporten er arveligt belastede, så
adskiller Flemming Sunn sig ved at være ”1. generationsvæddeløbsinteresseret”.
– Det er egentlig en mærkelig historie. Helt fra barnsben
har jeg været interesseret i al sport. Der var bare én undtagelse: hestevæddeløb, fortæller Flemming Sunn.
– For at forstå det, skal man kunne
sætte sig ind i situationen i slutningen
at 1970’erne. Da havde man kun én tvkanal, DR, og kun én ugentlig sportsudsendelse. Det var min helligdom, som
jeg glædede mig til hele ugen. Jeg elskede at se alle former for sport, men
lige præcis væddeløb interesserede mig
ikke rigtigt. DR viste gerne Tarok, når
den havde løbet,
* og jeg vidste, at der var
*
god grund til at have respekt for Tarok,
men jeg hadede, når den optog to, tre eller fire minutter af
”min” sportsudsendelse. Retrospektivt så ville jeg enormt
gerne have set mere om det fantastiske eventyr som Tarok-tiden var, men det erfarede jeg først senere, fortæller
Flemming Sunn og fortæller om sin entre i travsporten.
– Det kom sig ved, at mine træningskammerater i bordtennis, Lars Hauth og Claus Pedersen, tog mig med på
travbanen. De første gange var jeg ikke væsentligt interesseret, men spillet og de hurtige afgørelser fangede min
interesse. Og som generelt sportsinteresseret, gik der ikke
mange løbsdage før sporten fangede mig. Den første derbyvinder jeg oplevede var faktisk Macon og Jørn Laursen,
så på den måde var ringen sluttet. 
n

Jeg hadede, når Tarok
optog to, tre eller
fire minutter af ”min”
sportsudsendelse!

Bestyrelsen har en erklæret ambition
om at gøre JVB til en markant aktør i
regionens oplevelsesindustri. Eksterne
partnere har afviklet store koncertaktiviteter med Justin Bieber og Vi Elsker
90’erne-festivallerne.
Hvor stor vægt vil du lægge på den del af forretningen?
– Bestyrelsen og jeg er enige om, at vi i fremtiden ikke
kun afvikler væddeløb. Med det aktuelle antal løbsdage
er det vigtigt, at der sker andre ting for at skabe en betydelig mængde oplevelser, så man fra Aarhus Kommunes
side kan være bekendt at tildele os et så lukrativt område.
Vi skal være bevidste om, at være en del af det århusianske
kulturliv og oplevelsesindustrien. Jo mere vi kan levere, des
større respekt vil vi kunne få, både kommunalt og regionalt.
Derfor er det vigtigt, at Jydsk Væddeløbsbane markerer sig
som en tydelig aktør på det område, men med en samtidig
respekt for væddeløbssporten.
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Hadede Tarok men kom til at elske travsporten
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MÅNEDENS FOTOS
FOTO: TORBEN AGER , TR AVFOTOBORNHOLM.DK

De gør det godt på Bornholm. Løbsdag efter løbsdag får hele trav-danmark
at se, hvordan publikumspladserne er fyldt med mennesker – og Bornholmsmesterskabsdagen var selvfølgelig ingen undtagelse, tværtimod!
Bornholms Brand Parks faste banefotograf Torben Ager har taget disse
pletskud, god fornøjelse.
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K ÆMPE FREMGANG PÅ

Derbyauktionen
Efter fem år med gennemsnitspriser på mellem 40-55.000 kr., så
fik priserne et gevaldigt skub opad til årets Derbyauktion, som via
sponsorsamarbejdet med AGRIA var omdøbt til AGRIA Copenhagen Sale
TEKST: JESPER ELBÆK | FOTO: BURT SEEGER

Derbyauktionen, i år omdøbt til AGRIA Copenhagen Sale, var rigtig godt besøgt, og gennemsnitspriserne på de solgte heste steg med over 50%.
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Skive-amatøren Peter Rudbeck lavede det største tilbagekøb på Derbyauktionen, da han tog hingsten Eastboundanddown med hjem for 750.000 kr.

Kvaliteten på de fremstillede åringer var vel aldrig nogensinde
set bedre, og auktionsresultatet med en gennemsnitspris på
de solgte heste på 73.750 kr. er kun overgået af 2007-resultatet. Men tiden var en anden dengang, alt kunne lade sig
gøre lige før boligboblen brast, og Danmark blev kastet ud
i en langvarig finanskrise. Stigningen i forhold til 2016 var
på hele 51,4%!
Helhedsindtrykket fra Derbyauktionen var godt. Rigtig
godt. Selve auktionen kom noget for sent i gang, men gæsterne led ingen nød, for maden var lavet af Søren Kolberg,
og der var nok af det hele. Flere forskellige slags kød og
store fade med et overf lødighedshorn af tilbehør.
Største salg nogensinde

Som nævnt steg priserne pænt, og der blev da også sat salgsrekord på Derbyauktionen, da katalognummer 16 Schweppes
(Muscle Hill e. Swept To Victory) blev solgt til SRF Stable
for 700.000 kr.
Det var Panamera Racing personificeret ved Jeanette Marina Hansen og Jens Glud Hansen, som solgte Schweppes,
men de lavede også et par store tilbagekøb, nemlig katalognummer 26 Eric The Eel (Muscle Hill e. Laurel America) for
750.000 kr. og nummer 23 Even Steven (Varenne e. Ambro
Voice) for 600.000 kr. Derudover solgte Panamera Racing
løbsrettighederne til Expensive Attitude (Muscle Hill e.
Windylane Hanover) som 2-, 3-, 4- og 5-års for 450.000 kr.
Mange solgt til gode priser

Men selv uden disse to kæmpestore salg, som begge var ny
rekord for Derbyauktionen, ville gennemsnitsprisen have
slået 2016-tallet på 48.721 kr. med klar marginal. Og det er
fordi der var mange ganske store salg.

I alt var der seks salg på den gode side af 100.000 kr. og hele
22 salg mellem 50-100.000 kr. Det er markant flere end sidste år, hvor de sammenlignelige tal hedder to og 13.
Hele salgslisten kan ses andetsteds i denne artikel, hvor
man selvfølgelig også bemærker et stort tilbagekøb af
Skive-amatøren Peter Rudbeck, som købte katalognummer 42 Eastboundanddown (Explosive Matter e. Nobodybeatsthebeat) hjem for 750.000 kr.
De danske trænere var aktive

Væddeløbsbladet bemærkede, at rigtig mange af de danske
travtrænere var mødt op på York Stutteri ved Hørsholm. Og
at flere af dem på forhånd havde annonceret på de sociale
medier, at de ville være til stede. Nogle stykker havde endda
været til åbent hus hos Panamera Racing, hvor også hestene
fra Bo Jondahl/Jondahl Hestestutteri og Peter Stenå/Stutteri & Kennel Peak kunne besigtiges.
Hele 18 åringer blev købt af danske travtrænere, og det
var ikke kun en enkelt træner, der købte. Nej, de 18 åringer
var fordelt ud på 12 forskellige trænere; Pauli Andersen (3),
Morten Friis (2), Jeppe Rask (2), Peter Jensen (2), Steen
Juul (2), Anders Pedersen, Knud Mønster, Alex Haagensen, René Jonassen, Henrik Lønborg, Jeppe Juel og Kenneth Nielsen.
Til sammenligning købte de svenske travtrænere ”kun”
fem åringer, et meget lavt antal sammenlignet med tidligere år.
De store tilbagekøb er nævnt, men generelt var der nu
ikke ret mange heste, der blev købt tilbage. Kun 11 ud af de
69 katalognumre blev købt tilbage, hvilket giver en meget
høj salgsprocent på 82,5%. Til sammenligning var salgsprocenten i 2015 beskedne 59,2% og i 2016 var den 67,2%.n
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Katalognummer 16 Schweppes blev før auktionen kåret som
”årets flotteste åring”, og den endte faktisk også med at blive den
dyreste med et hammerslag på 700.000 kr.

Muscle Hill-hoppen Expensive Attitude var med på et wildcard.
Løbsrettigheden til 2-, 3-, 4- og 5-årssæsonerne blev solgt for
450.000 kr.

Den komple t te sal gslis te

- AGRIA Copenhhagen sale 2017
KØBER

NR. NAVN

Leif Hansen

35		

Livi Ohio H M (S)

40.000

Marc Welti

10.000

Hanne og Axel Sømod

36		

Emma Tiki

40.000

Morten Friis (kommission)

Eros Zola

65.000

Peter Jensen (kommission)

37

Emrik

10.000

Michael Kristensen

4

Epogue

15.000

Pauli Andersen

38		

Eastandwest

90000

Falkbolagen

NR. NAVN
1

Empire

2

Eternal Shadow

3

150.000

PRIS I KR.

KØBER

5

Encore Simoni

35.000

Jeppe Rask (kommission)

39		

Eureka Downs

30.000

Rene Jonassen (kommission)

6

Elliotstone

70.000

Anders Pedersen (kommission)

40

Expensive

50.000

Henrik Lønborg (kommission)

7

Jefferson Boko (S)

60000

Oskar Nystrøm

41

Epic

130.000

Jessica ApS

8

Eagle Dollars

30000

Baltic Stable

42

Eastboundanddown

750.000

Tilbage - Stutteri Hole In One

9

Leicester' Trophy (S)

43

Epos Østervang

65.000

Tilbage - Lasse Pedersen

Mike Kristensen

44

Eagle Rider

70.000

Sun System Ungarn

10

Eagle

UDGIK
40000

Mads Andersen

45

Emily Shadow

11

Eenymeenyminymoe

80.000

Peter Jensen

46

Offshore Queen (S)

12

Emiren K

60.000

Bo Bøhm

47

Explosive Dancer (S)

WC 1 Expensive Attitude

24

PRIS I KR.

450000

UDGIK
40.000

Ola Samuelson

UDGIK

13

Elektra Bounce

90.000

Knud Mønster

48

Eyre Flame

20.000

14

Emma D

40.000

N. S. Landbrug

49

Eddie Shadow

40.000

Carl-Otto Gøranson

15

Epos Shadow

25.000

Søren Bønneland

50

Emmett Downs

25.000

Jeppe Rask (kommission)

16

Schweppes (S)

17

Peak'n Chilli (S)

700.000

SRF Stable

UDGIK		

Pauli Andersen (kommission)

51

Emtelle La Marc

50.000

Tilbage - Lars Marcussen

52

E'Nuncio

90.000

Ola Samuelsson
Sun System Ungarn

18		

Eddie Murphy

50.000

Svend Åge Nielsen

53

Estelle D

30.000

19		

Ecco Elholm

25.000

Alex Haagensen (kommission)

54

El Tempo Gigante (S)

50.000

Jeppe Juel (kommission)

20

Eight Hour

40.000

Tilbage - Frank & Preben Sørensen

55

Ellerslie Downs

45.000

Grekos Helsekost

21		

Jugghar Boko (S)

20.000

Ukendt

56

Ericano

10.000

CowboyLand

22

Ellen

40.000

Tilbage - Frank & Preben Sørensen

57		

Ethiopia

60.000

Kenneth Nielsen (kommission)

23

Even Steven

Tilbage - Panamera Racing

58

Cash Glory (S)

60.000

Elisabeth Hellmann

24

Express Shadow

BS Racing

59

Elton H

30.000

Tilbage - Lindhardt Jensen

600.000
50.000

25

Eleanor Bounce

Kaj Jørgensen

60		

Eminentstone

30.000

Pauli Andersen (kommission)

26

Eric The Eel

750.000

Tilbage - Panamera Racing

61

Exceptional Shadow

30.000

Tilbage - Stutteri Shadow

27

Explosive Peak

170.000

Tilbage - Stutteri & Kennel Peak I/S

62		

Elba

30.000

Christoffer Eriksson

28

Estelle

Doha Doha Se

63		

Ebay Holmsminde

40.000

Steen Juul (kommission)

60.000

50.000

29

Explosive Dust

64

Emil V P

60.000

Morten Friis (kommission)

30

Elliot Nova

50.000

Doha Doha Se

65		

Eternal Sunshine

50.000

BS Racing

31

Eldorado

55.000

Tilbage - Ole Berg Thomsen

66		

Extreme

32		

Ever So Clever

75.000

Kaj Jørgensen

67		

Epulu

33

Sunshine Trophy (S)

68

Energizer

34

Erica
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UDGIK

UDGIK
45.000

Martin Kjølsen

150.000
90.000
110.000

Steen Juul (kommission)
Freddans Musik AB
Christoffer Eriksson

REDAKTØRENS

Klumme

Svært at fastholde
pessimismen…
Måske er det Derbyfeberen, der stadig sidder lidt i kroppen. Men
med små fire måneder til skæringsdatoen, hvor sporten selv
skal sætte dagsordenen igen, så ser det vel ikke helt skidt ud
TEK ST: JESPER ELBÆK

Det er vel ikke længere
helt utopi at håbe på, at
Derbyet igen på et
tidspunkt kan blive
livetransmitteret på en af
landets to hovedkanaler

Vi har netop oplevet det ypperste vi kan byde på i dansk hestevæddeløbssport. Galop
Derby på Klampenborg, som var både dramatisk og intenst, og Dansk Trav Derby
med omsætningsrekord og fremragende sport.
Dertil kommer en Derbyauktion, hvor man havde løftet barren for succes på alle
tænkelige måder, og resultaterne udeblev da heller ikke, idet gennemsnitspriserne
på de solgte heste steg med 51,4% fra 48.721 kr. i fjor til 73.750 kr. i år.
Trav Derbyet blev vundet af Bvlgari Peak med Steen Juul. Medejer af hesten er
rapperen og sangeren Jokeren, og det gav selvfølgelig genlyd i pressen, at denne
kendis går op i travheste. TV2 News sendte live flere gange fra Derbyweekenden
– og TV2 Nyhederne sendte et indslag med fokus på Jokeren og Steen Juul – og det
er vel ikke længere helt utopi at håbe på, at Derbyet igen på et tidspunkt kan blive
livetransmitteret på en af landets to hovedkanaler?
Flueben ved tv-produktion

Lige op til Derbyweekenden blev det meldt ud, at det bliver STV Production A/S,
som fra nytår skal producere livebilleder fra de danske trav- og galopløb. STV afløser F3 Sportsbranding A/S, som har haft opgaven i en årrække.
Det er meningen, at livebillederne – som ejes af Dansk Hestevæddeløb – skal
distribueres som streamingprodukt til de bettingpartnere, som sporten kommer til
at arbejde sammen med efter nytår. Mod betaling naturligvis.
Hvordan bliver spillet skruet sammen?

Det er en yderst interessant proces at være vidne til på tæt – eller i hvert fald halvtæt – hold. Det er allerede kommunikeret ud et par gange, at disse bettingpartnere
skal aflevere en fast afgift plus 8% af alt spil på heste – uanset om det er puljespil
eller head2head – til Dansk Hestevæddeløb.
I hvert fald, hvis det er danskere, der spiller på danske løb. Hvis det er svenskere
og nordmænd, der spiller til danske løb, eller danskere der spiller til Sverige og
Norge, så er satserne anderledes. Lavere. Hvor det præcist lander, forhandles der
om i øjeblikket.
Der er masser at glæde sig over i denne tid. Jeg ved godt, at det er en populær disciplin at lede efter håret i suppen. Fejlfinderkultur kaldes det. Men løsn nu slipset
lidt. Smil. Bak op. Støt hinanden.
De bedste hilsener fra
Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet
Klummen er udelukkende udtryk for
skribentens egen holdning.
Væddeløbsbladet 09/17
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Galop Derby

Dansk Galop Derby 2017
– der blev lovet regn, og der kom regn!
Klampenborg Galopbane fik 250.000 liter vand i ugen op til Dansk Galop Derby,
og det var en bedrøvelig bane, jeg gik fra efter lørdagens løb. Men takket være et
godt arbejdende banepersonale og mange frivillige hjælpere, der lappede på hele
banen efter løbene, så banen helt fin ud til søndagens store Derbydag
TEK ST OG FOTO: BURT SEEGER

En overlykkelig Nicolaj
Stott vandt Dansk
Galop Derby 2017 på
hesten Sir Herman.

Da starten gik til Dansk Galop Derby 2017, blev det uden
en af favoritterne, norsktrænede Mikklus Makklus med
Mark Larsen, som desværre ikke havde lyst til at gå ind i
startboksen. Den fik ellers rigeligt med chancer, men starter Allan Arndt måtte til sidst bortvise hesten.
De 14 heste kom alle fint ud af boksene med Valde og
Zagharit som de første. Ved indgangen til tribunesvinget
overtog Lucy Liu med Marcos Robaldo spidsen med Zagharit, Rajsa, Eyes Wide Shut og Valde som de næste, mens
der var 14 længder til Sir Herman, Spicy Mix og som sidst
King’s Son.
Lucy Liu lagde et godt tempo
på bagsiden og fik spredt feltet,
med hele 25 længder til sidstehesten King’s Son. Kevin Stott
havde placeret Freestyler midt i
feltet, men der var 12 længder op
til Marcos Robaldo på godt gående Lucy Liu. Ind i svinget trak
Lucy Liu yderligere fra og havde
fem længder til andenhesten
Zagharit med Nelson De Souza.
Kunne udbryderkongen
indfanges?

Sir Herman og Freestyler kæmpede hoved ved
hoved de sidste 30 meter,
og da målstregen var
passeret, kunne ingen på
banen skille de to heste
ad – selv ikke speakeren Peter Jørgensen, som
ellers plejer at være
skarp på stregen

Rundt svinget var alle godt ridende for at fange den førende
Lucy Liu. Nicolaj Stott tog dog
Sir Herman roligt, og havde 10
længder op til Lucy Liu, da de
kom ind på opløbet. Først her
gik Nicolaj Stott ud i banen på
jagt efter Lucy Liu, men det var
Kevin Stott på Freestyler midt i
banen, der først fik fanget Lucy
Liu og gik forbi med 150 meter
til mål.
Sir Herman var på dét tidspunkt 3-4 længder efter, men
nu havde Nicolaj Stott fået gang i Sir Herman, og da der
manglede 75 meter, var han oppe på siden af Freestyler.
Kevin Stott trak Freestyler ud i banen, og nu blev der for
alvor redet Derby for de mere end 5.000 tilskuere!
De to heste kæmpede hoved ved hoved de sidste 30 meter, og da målstregen var passeret, kunne ingen på banen
skille de to heste ad – selv ikke speakeren Peter Jørgensen,
som ellers plejer at være skarp på stregen.
Forstørret målfoto måtte i brug

Nicolaj Stott blev ikke grebet af panik, og forcerede ikke
Sir Herman for tidligt for at komme op til førende Lucy
Liu, men ventede til ind på opløbet.
Nicolaj Stott gav med sit gode ridt træner Søren Jensen sin
fjerde Derbyvinder, opdrætter Stutteri Hjortebo deres femte
Derbyvinder og den anden Derbyvinder til ejeren Karin Salling – og sig selv i øvrigt.
Marcos Robaldo red Lucy Liu efter devisen ”fang mig hvis
I kan”. Denne taktik gav efter min vurdering maks. udbytte med en tredjeplads og 100.000 kr. til ejeren HK Enterprise A/S. Der er ikke meget
at sige om resten af feltet, men jeg
tror de f leste havde meget svært
ved at takle den vanskelige bane.
Vi vil givetvis se mange af dem i
vindercirklen om ganske føje tid.

Da målfotoet kom, var der en lille næse til fordel for Sir
Herman og Nicolaj Stott med broderen Kevin Stott og
Freestyler på andenpladsen. Tredje blev Marcos Robaldo
på Lucy Liu.
Når jeg ser løbet i reprise, er det helt fortjent at Nicolaj
Stott vinder. Stor ros til ham for at give store Sir Herman
chancen for at finde sine ben i den meget vanskelige bane.
Han fik bedømt pacen rigtigt, var ude i banen på bagsiden,
hvor banen var mindst redet op, og så fandt han det bedste
græs ude i banen rundt svinget.

Igen dobbeltarrangement
lørdag og søndag

Scandinavian Open Championship (Gr. 3) om lørdagen var
en revanche mellem de tre heste,
der kæmpede om sejren i Oslo for
en lille måned siden: Eye In The
Sky, Giuseppe Piazzi og Hurricane Red.
Ved den lejlighed var Eye In
The Sky først i mål, men blev
deklasseret for trængning til andenpladsen, og dermed fik Giuseppe Piazzi – som var anden
ved målpassage – førstepladsen
og Hurricane Red kom i mål som
nummer tre.
I Scandinavian Championship
tog de otte heste det roligt til og
med tribunesvinget, med Jubilance i front og Eye In The
Sky kort efter. Hurricane Red var sidst. Der var roligt
tempo til sidst på bagsiden, hvor Mark Larsen på Eye
In The Sky satte tempoet op, og gik forbi Jubilance med
Elione Chaves. Elione Chaves ville dog ikke give sig så
let, og kom op udvendig på Mark Larsen.
Set i bakspejlet var det desværre ikke det smarteste,
for sidst i svinget kunne Mark Larsen ikke holde sit spor
og gav derved Jubilance og Elione Chaves et pænt fur ud
i banen. Både Giuseppe Piazzi og Suspicius Mind med
Per-Anders Gråberg smuttede indenom, og var de første
ind på opløbet.
Kort inde på opløbet samlede Oliver Wilson tøjlerne
og sendte Giuseppe Piazzi i front, hvor de blev til målstregen var nået. Der var aldrig tvivl om udfaldet, og en
glad Oliver Wilson kunne klappe Giuseppe Piazzi på
halsen over mål.
Der var til gengæld kamp om andenpladsen mellem de
to heste, der kæmpede de sidste 600 meter, Eye In The
Sky og Jubilance, med Eye In The Sky som bedst med kort
hoved. Hurricane Red med Jacob Johansen blev fjerde.
Galileo-hingsten Giuseppe Piazzi med Oliver Wilson
VÆDDELØBSBLADET · 09/17
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Galop Derby

Igen i år havde
Klampenborg Galopbane lavet et todagesarrangement
ud af Scandinavian Championship
og Dansk Galop
Derby. Førstnævnte
storløb gav sejr til
Giuseppe Piazzi
med Oliver Wilson.

Opløbskampen i
Dansk Galop Derby
var kanonhård, og
udvendigt går Sir
Herman med Nicolaj
Stott forbi brormand
Kevin, som red Freestyler i Derbyet.

28
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”Jeg sætter min hat som jeg vil
og sætter den gerne på spil,
jeg bærer min byrde med smil,
for alt er et spørgsmål om stil”

fik en fortjent Gr. 3-sejr, og ejer og træner Flemming
Velin fik sat skabet på plads. Hans hest slog igen Eye In
The Sky og Hurricane Red. Det var et rigtig godt væddeløb, der klart var et Gr. 3-løb værdigt.
Worthy Boy værdig til sejren

Lørdagens løb startede med Elkær Stutteri Skandinavisk
Opdrætningsløb for 2-årige heste med 100.000 kr. til vinderen. Worthy Boy og Chivas havde begge vundet i deres
seneste start, og netop disse to kom til at kæmpe om sejren.
Worthy Boy med Elione Chaves fik en pangstart, men blev
hurtigt overhalet af Chivas med Per-Anders Gråberg, Noble
Noir med Marcos Robaldo og Mariyna med Jacob Johansen.
Der var et godt tempo på løbet med Mariyna i front, og da
feltet kom ind på opløbet var der mange med chance.
Med 200 m til mål, gik Worthy Boy i front, men ret hurtigt
kom Chivas op på siden af den. De kæmpede side om side, og
Chivas så en overgang ud til at have overtaget. Men Worthy
Boy og Elione Chaves ville det anderledes. 30 meter før mål
slog de kontra, og fik overtaget med en hals, som de holdt til
mål. Chivas med Per-Anders Gråberg fik andenpladsen, og
så blev Mariyna med Jacob Johansen en fin tredje.

Worthy Boy, en fin vinder for træner Francisco Castro, der
sammen med K. Hjort Aktieselskabet ejer hesten. 14 dage
efter vandt Worthy Boy med Martin Rodriguez i øvrigt løbet Scandinavian Open Yerling Sale Produce Stakes. Her
var der 60.000 kr. til vinderen.
Sport, spil og underholdning i top

Det blev en fin galopweekend med topsport, spændende
opløb og mange tilskuere. Alene om søndagen var der over
5.000 tilskuere. Lørdagens ”garden party” var også særdeles
vellykket med super musikalsk underholdning af den danske gruppe L.I.G.A., der gav den gas i en halv time. Der var
grillmad til alle efter løbene lørdag, hvor der også var gennemgang af Derbyhestene, med kommentarer fra jockeyer,
trænere og hesteejere.
Spillemæssigt var der fremgang i banespillet på hele 46%
om lørdagen, og en samlet fremgang i totalisatoren over
lørdag-søndag på knap 1,5 mio. kr.
Jeg håber personligt meget, at denne weekend er kommet
for at blive. Det kan godt være, at der stadig er skoleferie i
den første weekend i august, men det ser svært ud at finde
en anden weekend i den skandinaviske galopkalender. n
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Christian Nissen

Nu går jeg efter

championatet
Efter en rolig start på karrieren er 23-årige Christian Nissen i denne sæson for alvor trådt ind på
scenen, og kæmper hårdt med Anette Olsen om amatørchampionatet på Charlottenlund Travbane
TEK ST: SØREN A AEN | FOTO: KIM GUDMAND
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Foto: Lasse Jespersen

Som søn af travtræner Flemming Larsen og amatørkusk
Hanne Nissen, har Christian Nissen fået travsporten ind
med modermælken. Allerede tidligt fangede hestene Christians interesse, og han kom hurtigt i gang med ponytravet.
– Jeg kom jo som mange andre ind i travsporten via ponysporten, og jeg fik licens til at køre ponytrav, da jeg var
8-9 år gammel, indleder Christian Nissen i en kort pause i
træningen hjemme på forældrenes gård
i Nordsjælland.
– Jeg startede med at få licens nede på
SPT (Sydsjællands Ponytravbane, red.),
og kørte i de første år både dernede og
oppe på Kvistgaard, som ligger tættere
på, hvor vi bor. Efterhånden blev det
dog mest til starter på Kvistgaard, da der
jo er relativt langt til Holme-Olstrup og
omegn, smiler Christian Nissen.

– Som jeg nævnte tidligere, så føler jeg, at skiftet kom helt
naturligt. Det krævede lidt tilvænning, da taktikken i løbene
er meget forskellig fra hinanden. Med ponyerne kører du jo
stort set fuld fart fra start til slut, mens man på de store heste
skal tilpasse tempoet, og sørge for ikke at få kørt for hurtigt,
fortsætter Christian Nissen.
– Omvendt kræver det faktisk mere at køre en pony rundt
i trav, end en stor hest. De rigtige travheste er jo efterhånden avlet til at løbe
trav i høj fart, mens det falder knap
så naturligt for mange ponyer, smiler
Christian Nissen.
– Men jeg kan med sikkerhed sige,
at ponytravet er et godt sted at starte,
såfremt man har den rigtige alder selvfølgelig. Man får den grundlæggende
viden, og den basale erfaring for at
kunne klare sig videre i travsporten.

Der er mange dygtige amatørkuske på Lunden, og
det er ikke bare
sådan lige at vinde
amatørchampionatet her

Ponytravet er vejen frem

Christian Nissen havde flere gode år i
ponytravet, viste tidligt et godt talent
for at styre selv de lidt sværere ponyer rundt og vandt flere
DM-titler.
– Det var en rigtig god og sjov tid, men jeg synes, at skiftet
kom helt naturligt, og jeg tog jo faktisk licens til de store heste et par år før jeg debuterede, fortsætter Christian Nissen.
– Det er jo sådan, at man ikke må køre Pony DM i klassen
under 110 cm, hvis man har kørt løb med de store heste. Jeg
havde en ret god pony på det tidspunkt, og vi vandt faktisk
DM tre år i træk, forklarer Christian Nissen med stolthed
i stemmen. Christian Nissen bestod altså licensprøven allerede i 2010, men gjorde først debut med de store heste i
efteråret 2012. Det skete bag sin mors My Devil på Fyens
Væddeløbsbane.

Man tør tage chancer

Christian Nissen er i gang med sin
klart bedste sæson som travkusk, men hvad betyder det for
en ung kusk, når det hele kører i olie?
– Det startede jo egentlig stille og roligt med en sejr tidligt
i januar, men pludselig gik det hurtigt, og nu kører det bare
på, lyder det fra Christian Nissen, som indtil nu har formået
at bogføre to sejre på samme dag hele to gange i sæsonen.
Ikke just hverdagskost for amatørkuskene.
– Det er måske lidt friskt at sige, men jo bedre det går, jo
lettere bliver det jo faktisk, smiler Christian Nissen ydmygt.
– Når man vinder løb jævnligt, så kommer du til at køre
med mere selvtillid, og du tør tage nogle chancer i løbene.
Man tør tage chancen, og gå indvendigt i sidste sving, velvidende, at du kan risikere at sidde fast. Men du ved også, at
VÆDDELØBSBLADET · 09/17
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Christian Nissen vinder løb på samlebånd i år, og er ved redaktionens deadline førende på Lundens amatørliste.

hvis det løser sig, så resulterer det med stor sandsynlighed
i en meget fremskudt placering, forklarer Christian Nissen.
– Det kan vel koges ned til, at man ikke er bange for at
lave fejl længere. Samtidig har jeg i fjor og i år også kørt
en del f lere løb end de foregående år. Det har givet mere
overblik, man kører jo indimellem mod de samme konkurrenter, hvilket jo betyder, at man lærer både heste og kuske
bedre at kende, man kan køre mere taktisk i løbene, og kan
koncentrere sig om mere end blot sin egen hest, fortæller
Christian Nissen.
– Jeg forsøger også at forberede mig til hvert enkelt løb,
jeg skal køre. Er det en hest jeg ikke har kørt før, så ser jeg
gerne et par repriser af tidligere løb. Hvordan er den fra
start, er der ting jeg skal være specielt opmærksomme på,
32
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og ellers plejer jeg at få en god snak med ejerne og trænerne.
Det er jo trods alt dem, som kender hesten til daglig, og
ved, hvordan den normalt får mest ud af anstrengelserne.
Bagefter tjekker jeg også repriserne for at se, om jeg har
lavet fejl, hvad jeg kunne gøre bedre, og hvad jeg gjorde
rigtigt. Det er godt for at udvikle sig som kusk, understreger Christian Nissen, som dog grinende indrømmer,
at sejre måske bliver genset et par gange mere end en galop i første sving.
Udlandet trækker ikke

Christian Nissen afsluttede i januar 2017 en uddannelse
som bygningsingeniør, og har siden hjulpet til med at træne
hestene hos sin far Flemming Larsen.

– Det er jo skønt at hellige sig travsporten, når det går så godt,
som det gør nu, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg i fremtiden
skal dyrke sporten på hobbyplan som amatør. Jeg har taget
en uddannelse for at bruge den, så jeg håber selvfølgelig, at
der er brug for sådan nogen som mig derude, smiler Christian Nissen.
– Jeg synes det kan være svært at vurdere, hvilken retning travsporten bevæger sig i de kommende år, selvom det
p.t. måske ser ud til at blive en mere
positiv fremtid som venter, fortsætter
Christian Nissen.
At drømme om en professionel tilværelse ikke fylder det store hos Christian Nissen, betyder også, at der aldrig
har været den store interesse for at rejse
til udlandet og arbejde med travsport,
som mange andre unge talenter har gjort
gennem tiden.
– Det har aldrig rigtig trukket i mig,
og jeg trives under hjemlige himmelstrøg. I forbindelse med
at vi var på Åby Travet og starte i Summer Meeting, så besøgte vi Veijo Heiskanen, hvor vi fik lov til at træne med.
Det var ganske interessant at følge, og jeg har da forsøgt at
tage nogle ting med hjem og kombineret det med intervalog pulstræningen, som vi bruger på vores egne heste, fortæller Christian Nissen.

Jeg går efter championatet

De fleste ville nok blive overrasket, hvis ikke Christian Nissen havde sigtet indstillet på amatørchampionatet på Charlottenlund Travbane, som førende to tredjedele inde i året.
Ved denne artikels deadline dagen før Derbyweekenden
er unge Nissen førende med otte sejre, skarpt forfulgt af
Anette Olsen, som er noteret for én sejr
færre. Derefter er der langt ned til Peter
Søndergaard og Bjarke Haagensen, som
begge er noteret for tre sejre.
– Det er helt bestemt noget jeg går
efter! Og især nu, hvor vi er så langt
inde i sæsonen, og jeg stadig er med i
kampen, så får den da en ekstra skalle,
lyder det fra Christian Nissen.
– Jeg har prøvet at få kørt så mange
løb som muligt igennem året, da det jo
kræver nogle starter at få sejre på kontoen, og sejre skal der jo en del til af.
Der er mange dygtige amatørkuske på
Lunden, og det er ikke bare sådan lige at vinde amatørchampionatet her, fortsætter Christian Nissen.
– Hellere arbejde hårdt og målrettet hele sæsonen, end at
forsøge at vinde championatet på en slutspurt i sidste øjeblik.
Det lader sig sjældent gøre, så det er skønt, at hestene har
vist god form stort set hele året, og jeg håber det fortsætter
sådan, slutter Christian Nissen.
n

Med ponyerne kører du
jo stort set fuld fart
fra start til slut, mens
man på de store heste
skal tilpasse tempoet

Christian Nissens

resultater de seneste fem sæsoner

2013 – 6 starter: 0-0-0

2016 – 58 starter: 3-4-10

2014 – 19 starter: 2-0-2

2017 – 48 starter: 8-0-7 (pr. 24. august)

2015 – 34 starter: 2-2-1

Unge Nissen kører med stor selvtillid, og vinder her med Regal Devil (10) i en
medrivende opløbskamp med Iver Jessen (9) og Niklas Roed-Jeppesen (7).
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DM i Ponytrav

Forrygende
DM-dag
Sydsjællands Ponytravbane stod i år som
arrangør af danmarksmesterskaberne
i ponytrav, og igen i år blev det et
flot og velafviklet arrangement, med
masser af glade og forventningsfulde
børn på startlinjen
TEK ST: SØREN A AEN | FOTO: KIM FINI L AR SEN, KFL FOTOGR AFI

De vandt guld
til DM i Ponytrav:
Land og Fritids DM for ponyer under
100 cm: Käck med Laura Spuhr Nielsen

Travtræner Flemming Jensens DM for
ponyer under 110 cm: Gransjöns Kinder

med Caroline Juul Sperling
Ernst Romeos DM for ponyer under 120
cm: Terjas Morian med

Rasmus Enghaven Jensen
Travtræner Arvid Olsens DM for ponyer
under 135 cm: Una Fra Skovbogård med

Selma S. Grage
Højvang Planteskoles DM for ponyer
under 148 cm: Tazzmanien med

Michelle K. Høstrup
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Sydsjællands Ponytravbane er en af Danmarks ældste ponytravklubber med rødder helt tilbage til 1979. SPT, som
klubben også kaldes i daglig tale, holder til i skønne omgivelser lidt uden for Holme-Olstrup, på deres egen 280
meter lange bane, som er landets mindste ponytravbane.
Det betød at SPT måtte alliere sig med Nykøbing Falster
Travbane for at afvikle Danmarks Mesterskaberne i ponytrav, som i år løb af stablen lørdag d. 5. august i – for
Danmark – nogenlunde acceptabelt sommervejr.
Med deltagere fra hele landet, er der masser af opgaver,
som skal falde på plads inden en storløbsdag, som DMdagen vitterligt er, kan skydes i gang.
– Det er jo et stort arrangement for en lille klub som
SPT, så forberedelserne startede allerede tilbage i januar,
indleder klubbens formand Knud Pedersen.
– Vi har fået god respons hele vejen rundt lige fra starten,
og samarbejdet med Nykøbing Falster Travbane forløb rigtig
godt. Der er mange ting, som skal falde i hak, og jeg synes
faktisk vi lykkedes ganske godt, fortæller Knud Pedersen.

Forberedelserne var til topkarakter

Pokaler, sejrsdækkener og vinderbuketter var på plads til de
mange forventningsfulde deltagere. Der er ingen tvivl om,
at DM-dagen er årets højdepunkt i ponysporten, og noget
mange har arbejdet frem mod gennem mange måneder. Ponyerne skinner, støvlerne er nypudsede og hjelmen ligeså.
Der er ikke meget overladt til tilfældighederne på sådan en
dag. Alt er forberedt til mindste detalje ved mange af deltagerne, og vær vis på, at morgendagens stjerner er at finde her.
– Det lykkedes heldigvis at samle deltagere fra hele landet,
og vi var godt tilfreds med tilslutningen, Med 50 startende
i DM-løbene og langt over 100 starter totalt på dagen, så
mener jeg, vi kan være tilfredse, lyder det fra Knud Pedersen.
– Det blev nogle gode velafviklede løb, med mange flotte
vindere, og både børn og voksne havde en god dag, og det
er jo dét ponytravet handler om. Vi løb ikke ind i de
store problemer på dagen, så alt forløb i god ro
og orden, slutter en tilfreds formand Knud
Pedersen.

Stafetten blev ved aftenens fest sendt videre til Billund Pony
Trav Klub, som næste år skal stå i spidsen for Danmarks
Mesterskaberne i ponytrav.
Jydsk Pony Grand Prix i Skive

Senere i august var det tid til endnu et stort arrangement
for ponyerne, da der blev afviklet hele otte ponyløb på
Skive Trav i forbindelse med "Hesten i Fokus".
Løbene blev afviklet i to blokke á fire løb, og præcis i
pausen mellem ponyløbene, så åbnede himlen sig, og det
regnede, lynede og tordnede i en times tid.
Finalen i Jydsk Pony Grand Prix blev vundet af Enghavens Show Star med Sofie Stamhus, og de øvrige løb
blev vundet af Vangs Bandit/Oliver Jensen, Fudge/
Rasmusen Enghaven, Djam/Magnus Nielsen,
Enghavens Show Star/Sofie Stamhus
(indledende heat), Mumrik/Emily
Bang Pedersen og Don Hudson/
Maja Christensen. 
n

Una Fra Skovbogård er en af Danmarks
absolut hurtigste ponytravere, og kunne
med sin faste makker Selma S. Grage
føje endnu en DM-sejr til meritlisten.
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Jydsk 3-årings Grand Prix

COOL CASH
TIL CULT EGEDAL

Cult Egedal på æresrunde efter sejren i Jydsk 3-årings Grand Prix, hvor
førstepræmien på 210.000 kr. mere end tidoblede hestens indtjening.
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Børge Mathiesen (t.v.) vandt sammen med makkeren Ronny Høj (t.h.) noget uventet Jydsk 3-årings Grand Prix.
Det blev fejret med to kolde fra kassen.

Billund-amatøren Børge Mathiesen fik
karrierens største sejr, da hans eget opdræt
Cult Egedal snød alle favoritterne og nappede
sejren til 210.000 kr. i Jydsk 3-årings Grand Prix.
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: OLE HINDBY

Dermed fulgte Cult Egedal godt op på 2016-udgaven, hvor
storoutsideren Blachman med Morten Juul besejrede storfavoritten Bad Moon Rising og vandt Grand Prixet til 44
gange pengene. Så højt var oddset på Cult Egedal ikke helt,
men Børge Mathiesens hest var også udstyret med den – måske – snart detroniserede landschampion Birger Jørgensen
i sulkyen, og ham er der naturligvis mange, der spiller på,
hver gang han stiller til start.
Dramatisk Grand Prix

Feltet til Jydsk 3-årings Grand Prix kom ikke afsted i første
startforsøg. For Skive-træner Bent Svendsen fik mistimet

starten med en af favoritterne Come On Hugo og påkørte
startbilens vinge, mens den endnu holdt stille. Det gav så
meget uro for bagvedliggende Chelsea med kollegaen Jeppe
Rask i sulkyen, at denne galopperede. Omstart.
I gyldigt startforsøg var Come On Hugo stadig godt peppet, og den slyngede sig i galop direkte fra start. Terræntabet
var vel på 40 meter, og imens gik løbets totalisatorfavorit,
Captain Morgan, trænet af dansk travsports yngste travtræner, ”Årets Komet 2016”, Marc Bæk Nielsen, til spids. Unge
Nielsen havde overladt sulkysædet til den levende travlegende
Steen Juul fra Charlottenlund.
Juul anlagde naturligvis så lavt et tempo som muligt med
Captain Morgan, og respekten for hesten var så stor, at ingen skulle frem for at udfordre. Bortset fra føromtalte Bent
Svendsen altså, for han havde fået Come On Hugo i trav og
sendte resolut sin hest fremad efter en omgangs kørsel. Dét
angreb kom så hurtigt og uventet, at spidsen endda blev erobret fra Captain Morgan.
Steen Juul havde derefter ikke ret mange andre valg end at
gå ud i andet spor, for med Come On Hugos store galop og
efterfølgende forcering, så skulle den vel løbe tør for kræfter på et tidspunkt. Det gjorde den også, men det samme
gjorde Captain Morgan selv, og så var der dækket op til en
overraskelse!
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Jydsk 3-årings Grand Prix

Cult Egedal kom sejlende ud i sporene

Overraskelsen kom fra Cult Egedal, som før Grand Prixet
havde tjent under 20.000 kr., og som med førstepræmien på
210.000 kr. altså fik mere end tidoblet sin indtjening. Det
gør ikke så meget det næste halvandet år, hvor Cult Egedal
skal løbe i årgangsløb mod jævnaldrende, men derefter kan
der måske blive problemer med at bære så stor en præmiesum.
Cult Egedal med Birger Jørgensen angreb helt ude i femte
spor og vandt faktisk Grand Prixet småt overlegent. Der var
endda tid til en sjælden sejrsgestus fra Jørgensen, der normalt er kold som en kummefryser, uanset hvor mange penge
der køres om.
Andenpladsen i løbet gik til en godt afsluttende Close To
Heaven, og det er faktisk helt befriende, at det ikke altid er
”de samme”, der vinder. Væddeløbsbladets udsendte reporter var kort efter sejren helt tæt på ejerne Børge Mathiesen
og Ronny Høj, som var lykkelige, jovist, men som på herlig
jysk euforisk vis fejrede den store triumf med to håndbajere
i ”Tutten” på Jydsk Væddeløbsbane.

"Bent Svendsen
havde fået Come
On Hugo i trav og
sendte resolut sin
hest fremad efter
en omgangs kørsel.
Dét angreb kom så
hurtigt og uventet,
at spidsen endda
blev erobret fra
Captain Morgan"

Team Lundens anpartshest Commit Boom Bay vandt Jydsk
3-årings Hoppe Grand Prix efter føring fra start til mål.
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Chief One og ”Chief Two”. Årgangstalentets nye træner Morten Juul
var stortilpas efter sejren i Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation.

Commit Boom Bay fik revanche

I 2-årings Grand Prixet i 2016 vandt Kaj Jensen-trænede
C D foran Commit Boom Bay, dengang trænet af Skiveamatøren Torben Hovgaard og kørt af Jeppe Rask. I Jydsk
3-årings Hoppe Grand Prix i år blev indløbsrækkefølgen
lige omvendt.
Commit Boom Bay ejes nu af anpartsprojektet Team Lunden, trænes af Lunden-træner Nicolaj Andersen, men blev
kørt til sejr af Steen Juul, idet Nicolaj Andersen på helt fair
vis har vurderet, at han og Jydsk Væddeløbsbane nok aldrig
bliver perlevenner.
Commit Boom Bay var katapulthurtig fra start og erobrede
spidsen uden sværdslag. I ryg sad medfavoritten C D, og den
kom da også i et behjertet angreb i opløbet. Men det var ikke
nok, for Commit Boom Bay sejrede ganske let i den flotte
tidsnotering 1.15,9a/1800m, og så måtte Team Lundens store
primus motor Carsten Bundgaard i gang med at trække lod
om 1.000 kr. ganske mange gange, for der var 115.000 kr. i
førstepræmie til Commit Boom Bay.
Opsigtsvækkende salg og hurtig sejr

Det er ikke så tit, at årgangens bedre heste bliver handlet,
men det skete med Peter Rudbecks Chief One, som skiftede
ejer op til Harald Lunds Mindeløbsdag på Nykøbing Falster,
hvor den dog ikke skulle starte.

"det lignede faktisk,
at den tidligere ejer
Peter Rudbeck var
den lykkeligste i
vindercirklen"
Men det skulle den i Grand Prix-weekenden, hvor hestens
nye ejer, Jørgen Jensen (Stald Rita, red.), i samråd med Skivetræner Morten Juul besluttede sig for at sende Chief One ud
i Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation, altså trøstløbet.
Det gav sikker sejr trods et hårdt løb udvendigt for den
førende undervejs, og vindertiden var da også behagelige
1.18,2a/1800m. Men så er Chief One i hvert fald i gang i
sit nye regi, og det lignede faktisk, at den tidligere ejer Peter Rudbeck var den lykkeligste i vindercirklen, hvortil han
indløste billet som opdrætter.
Væddeløbsbladet talte med Rudbeck efter starten, og det
var vigtigt for ham at sælge en hest, som var i orden. Og det
må man sige, at Chief One var, når den kunne gå ud at vinde
løb direkte.
n
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Nordisk Mesterskab i Ponytrav

Internationalt snit
over ponyerne
Den 28. juli blev der for første gang afholdt Nordisk Mesterskab i Ponytrav på dansk
grund. Billund Pony Travklub var arkitekterne bag at flot og velafviklet arrangement
TEK ST: SØREN A AEN | FOTO: KM FOTO

Det har været en hæsblæsende sommer for Billund Pony
Travklub, som har haft kalenderen fyldt op med masser af
spændende begivenheder. Der har været DM i Ponymonté
og naturligvis Mini Sprintermesteren på programmet, og
”storløbssæsonen” blev rundet af med Nordisk Mesterskab
i Ponytrav.
Glædeligvis var der god opbakning fra de nordiske broderlande, og både Finland, Norge, Sverige og Danmark var
repræsenteret i de to kategorier.
Der blev vist ponysport på meget højt niveau, og specielt
dysten i Kategori B var særdeles seværdig. De to svenske
ekvipager Enets Daisy/Isak Johansson og Cupido/Freja Borg
forsvandt langt væk fra konkurrenterne i en kamp, som næsten gav minder om det legendariske opgør mellem Copiad
og Pine Chip.
Begge kuske kørte alt det bedste de havde lært, men da
Enets Daisy kapitulerede med galop midt på opløbet, var
vejen banet for en overlegen sejr til Cupido og en jublende
lykkelig Freja Borg.
Danskerne gjorde det godt

De rød/hvide farver blev forsvaret på bedste vis, og det blev
hæderfulde podiepladser i begge kategorier. Først bronze til
Amaya med Ida Marie Absalonsen i Kategori A, mens Tysse
med Cecilie German Jensen leverede en strålende indsat i
Kategori B, hvilket også rakte til en bronzemedalje.
– Jeg synes vi havde en fantastisk dag. Især vores arrangement om aftenen, hvor vinderne blev hyldet, og alle deltagere
fik erindringspræmier med hjem, var rigtig vellykket. Alle
slappede af og hyggede sig i hinandens selskab, fortæller for-
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mand for Billund Pony Travklub og Dansk Pony Væddeløbs
Forbund, Birgitte Germann Johansen.
– Det har krævet en indsats at koordinere mesterskabet
med fire lande, men jeg synes det lykkedes ganske godt,
og alle gav udtryk for et velafviklet arrangement, fortsætter
Birgitte German Jensen.
– Det eneste jeg kunne ønske var, at samarbejdet med NM
for de store kuske (Nordisk Mesterskab for Amatører, red.)
var blevet bedre. Jeg synes det var en skam de rejste videre til
næste bane umiddelbart efter løbene i Billund, for der havde
været basis for nogle hyggelige timer på tværs af kategorier,
lyder det fra Birgitte German.
Udviklingsplanerne er klar i skuffen

– Så vidt jeg husker, var det nu femte eller sjette gang, at
NM for Ponyer blev afviklet. Jeg har en stille drøm i mit
sind, at vi snart er klar til udvikle og måske endda udbygge
arrangementet. Måske vi skal udvide med en kategori kun
for montéponyer, men alt kan diskuteres, og jeg håber der
i fremtiden kan blive tale om et møde eller en konference i
forbindelse med for eksempel NM, hvor vi kan vidensdele
og lægge nye strategier for det nordiske samarbejde, understreger Birgitte German Jensen.
– Ponytravet fortjener, at vi udbygger konceptet, og specielt
ponytravet i Danmark. I fjor vendte vi hjem fra Finland med
mindre placeringer, men i år blev det til to flotte bronzemedaljer, og vi kom et skridt nærmere de store ponytravsportsnationer. Kunne det ikke være sjovt, hvis vi en dag kunne
stikke en kæp i hjulet på Sverige, slutter Birgitte Germann
Johansen med et ambitiøst smil. 
n

Kategori A gik til Finland via ponyen Wera med Veera Martilla i sulkyen, og
selvom ponyen er lille, så kan man jo godt lave en stor sejrsgestus.

Publikum blev vidner til en drabelig duel i Kategori B-løbet
mellem Cupido og Enets Daisy. Førstnævnte trak det længste
strå med en lykkelig Freja Borg i sulkyen.
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Travtræner og IRONMAN
Aalborg-træner Kaj Westergaard er tidligere mesterbokser
med et drabeligt venstre hook, hvorfor han da også i visse
kredse går under kælenavnet ”Kaj one hook”. På sine lidt ældre dage har Kaj Westergaard kastet sig over maratonløb, som
han for længst har løbet 100 af, og er godt på vej mod 200.
Søndag 20. august tog Westergaard så udfordringen endnu
videre, og stillede til start i KMD IRONMAN Copenhagen. Og ved man ikke lige, hvad en ironman består af, så er
det altså 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,2 km løb
som dessert.
Kaj Westergaard svømmede de 3,8 km på lige
godt to timer, brugte cirka 6½ timer på cyklen, og løb det afsluttende maraton på godt
fire timer. Totaltiden inklusiv omstillinger
mellem de enkelte discipliner blev 13 timer,
11 minutter og 22 sekunder.
Kæmpe respekt herfra, også selvom vinderen Pedro José Bastida Andujar klarede sin
ironman på 8 timer, 33 minutter og 25 sekunder… Bedste kvinde var i øvrigt dansker, som
Foto: Flemming Andersen
hedder Michelle Vesterby, og hun brugte 9
timer og 19 sekunder på udfordringen.

Foto: privat

HESTEN I FOKUS for ottende gang
Lørdag 19. august blev der afviklet ”Hesten I Fokus” på Skive Trav og Skive Rideklub for ottende gang.
I år var arrangementet på travbanen bygget op omkring Jydsk Pony Grand Prix med otte ponytrav- og ponymontéløb samt opvisning med frieserheste og islænderstævne med den lokale klub Fjordur.
På rideskolen var der forskellige clinics og shows, et stort shetlænderstævne og så publikumsyndlingen følskue.

Foto: Jesper Elbæk
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HORTON VANDT

Bornholmsmesterskabet

Foto: Torben Ager

Er SIGTER MOD STJERNERNE
allerede afgjort?

Billund-kusken René Kjær havde en forrygende dag på ”verdens mindste travbane”,
Bornholms Brand Park, da han vandt i alt
tre løb, heriblandt det største løb hele året
på solskinsøen, nemlig Bornholmsmesterskabet.
Kjær skulle køre forhåndsfavoritten Horton, som dog ikke altid agerer helt stabilt
ind igennem første sving. René Kjær måtte
dog også grave dybt i spanden med gode
køreegenskaber, da han parerede en galop
i netop første sving – men sidenhen var der
ingen problemer, og Horton vandt legende
let i tiden 1.19,5a/2440m.
Der var 25.000 gode skattefri præmiekroner
i førstepræmie til ejerne Michael Kaas Hansen og Winnie Jensen, og det er sidstnævnte,
der står som træner af Horton, som tidligere
har været i træning hos Håkan Eriksson og
Per Linderoth i Sverige, og som har vundet
montéløb i Frankrig for tre forskellige ryttere. Horton-sagaen fortsætter…

Foto: Torben Ager

Skive-kusken Kasper Foget er blevet nummer to et par gange i Dantotos kuskematch for
unge talenter ”Sigter Mod Stjernerne”. Senest
i fjor, hvor Foget måtte se Marc Bæk Nielsen
gå forbi i allersidste løb.
I år satser Kasper Foget endnu mere på den
samlede sejr, og noget kunne tyde på, at det
lykkes for ham. På Bornholmsmesterskabsdagen fløj Foget til klippeøen for at køre Alexia
V – og det blev til sejr. Faktisk hestens første
sejr nogensinde, og de 30 forudgående starter
havde ”kun” udløst fire andenpladser.
Det vendte Kasper Foget altså op og ned på,
og Foget fører efter løbene på Bornholm med
67 point, mere end dobbelt så meget som kusken på andenpladsen, Skive-kollegaen Casper
M. Nielsen.
Der afvikles finaler på Fyens Væddeløbsbane
i Odense 15. oktober, og talentmatchen er
tidligere vundet af Kenneth Andersen, Mads
Petersen, Victor Ecce og Marc Bæk Nielsen.
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MÅNEDENS HEST
SPORT
BaliJULI

TRIPOLINI V P

Team Juel ejer og Jeppe Juel træner Tripolini V P, der var ubesejret i to starter i juli. Og det var ikke
hvilke som helst løb Tripolini V P triumferede i, for først vandt hesten Liga 1-Finalen i Aarhus,
og siden fulgte den op med at vinde Harald Lunds Mindeløb på Nykøbing F. Travbane
TEK ST: C AR STEN R ABJERG

Tripolini V P er på baggrund af de præstationer kåret som
månedens hest i juli af Dansk Hestevæddeløb. De har været på disse hyldestsider før og kommer det sikkert igen
i fremtiden, Team Juel eller hestene fra den succesfulde
stald med Aalborg-træner Jeppe Juel i spidsen.
En rigtig fin karriere har Tripolini V P haft, og den
blev købt til Team Juel som ustartet i slutningen af 2-års
sæsonen. Siden er det gået rigtig godt, og efter de to sejre
i juli har Tripolini V P vundet 20 af de 54 starter hesten
har gjort, og indtjeningen er på knap 1,4 millioner kroner.
– Vi købte Tripolini V P sammen med seks andre heste,
hvor en anden af dem var Armani V P, af Bent Viborg
Pedersen, der stod foran en operation i ryggen, og derfor var nødsaget til at sælge hestene, fortæller Niels Juel,
der også tidligt kunne fornemme, at netop Tripolini V P
kunne være noget specielt.
– Der gik ikke lang tid, inden Jeppe kom og fortalte
mig, at Tripolini V P kunne være hele ”pakken” værd,
og jeg må bare sige, at den her hest har aldrig skuffet
mig. Normalt har jeg ellers givet udtryk for, at jeg kun
er rigtig glad for dem vi selv har opdrættet, og ikke lige

Foto: Ole Hindby
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så meget for dem vi har købt, men med Tripolini V P er
det anderledes.
– Han er en dejlig hest, der ofte har måttet kæmpe for hver
en øre han har tjent, men han bruger ikke unødige kræfter
i løbene, hvor han ofte render for ”løse reb”, og så dukker
op til slut – lidt i modsætning til en hest som f.eks. Orali,
der brugte for mange kræfter på alt muligt andet, lyder de
mange roser fra Niels Juel om Tripolini V P, der nu er blevet syv år og nærmer sig 1,4 millioner kroner i indtjening.
Nyder hestene til hverdag og i løb

Niels Juel har det bedst med at have hestene hjemme på
gården, og er ikke meget for at sende dem af sted, f.eks. i
træning i udlandet.
– Jeg kan jo ikke undvære mine heste, og vil derfor hellere
se dem til hverdag end høre om dem, så jeg er ikke meget
for at sende hestene af sted herfra.
– Det har hidtil heller ikke været den store succes, så jeg
har det klart bedst med at vores heste bliver hjemme, lyder
det fra Niels Juel, måske med reference til sønnen Jeppes
planer om et USA-eventyr med Tripolini V P og Stelton.n

Foto: Lasse Jespersen

Derbyrevanchen – Trav i topklasse

Aalborg Store Pris
Væddeløbs-weekend den 16.-17. september 2017
Kom med til en weekend fyldt med fart og spænding.
Lørdag er der 9 løb på programmet, og her er dagens
højdepunkter Aalborg Hoppechampionat samt
auktionsløbene.
Lørdag kl. 19.00 starter Aalborg Auktionen. Her kan du
byde på fremtidens stjerner på væddeløbsbanen, mens
du nyder en dejlig menu.

Søndag er der 12 løb på programmet, og størst spænding
er der i Aalborg Store Pris, hvor der igen kæmpes om at
komme først over målstregen.
Glæd dig til en fantastisk weekend på
Racing Arena Aalborg!

Program
Lørdag den 16. september
Kl. 12.00
9 løb med højdepunkterne
Hoppechampionat samt auktionsl
øb
Gratis entré
Kl. 17.30
Spisning – bestil billet på www.aav.
dk
Kl. 19.00
Auktion – byd på fremtidens stjer

ner

Søndag den 17. september
Kl. 13.15
12 løb med højdepunktet
Aalborg Store Pris – Derbyrevanch
en
Entré a kr. 75,- inkl. baneprogram

Ponyridning for børnene
Se flere aktiviteter på www.aav.dk

Spil og vind

RACING ARENA AALBORG

Skydebanevej 25, 9100 Aalborg
facebook.dk/racingarenaaalborg
Tlf. 888 112 07

Ta’ ungerne med

Logo
med denne højde

SPORTAnpartshesten
MÅNEDENS HESTEEJERE
JULI
SPORT
Bali

TEAM LUNDEN

Det kører bare for de mange glade anpartshavere i Team Lunden, som i juli opnåede
den hidtil største succes, da deres 3-årige hoppe Commit Boom Bay vandt Jydsk
3-årings Hoppe Grand Prix. Det har givet titlen som månedens hesteejere i juli
TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: OLE HINDBY

Hidtil har Team Lunden haft enorm succes med staldens
heste, der alle har leveret f lotte præstationer, og f lere af
dem har også været med i mange af de danske storløb. Bali
vandt f.eks. Dansk Avlsløb i november sidste år.
Således også Commit Boom Bay, der i Aarhus i starten
af juli viste klassen for kusken Steen Juul, der sad bag den
fine hoppe, mens hestens træner og normale kusk Nicolaj
Andersen stod på sidelinjen.
Der blev trængsel i vindercirklen, da mange af medejerne
var på plads på Jydsk Væddeløbsbane, og efterfølgende kunne
primus motor i Team Lunden, Carsten Bundgaard, trække
lod om rigtig mange præmiekroner blandt de glade medejere.
Ud over succesen med Commit Boom Bay, vandt også
en anden af staldens heste What A Babe løb, mens Bali
opnåede flotte placeringer i store opgaver i juli, blandt andet en tredjeplads i Jydsk 4-årings Grand Prix bag Bvlgari
Peak og Bad Moon Rising.
– Sejren i Grand Prixet med Commit Boom Bay var stort
for os, og jeg er overrasket over, hvor mange jyder, fynboer
og bornholmere, der er med i Team Lunden, fortæller Carsten Bundgaard.
– Selvom Commit Boom Bay vandt løbet for Steen Juul,
er jeg faktisk lidt ked af, at Nicolaj Andersen ikke selv ville
køre hende i Aarhus.
– Vi har i Team Lunden den regel, at det skal være en licenshaver fra Lunden, som skal træne og køre vores heste,
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så det var godt, at Steen Juul sagde ja tak, og siden vandt
med hende, lyder det fra Carsten Bundgaard.
Nye heste på vej

Team Lunden blev startet op 1. marts i fjor, da Apollo
Damgård blev købt – og siden er heste som Bali, What
A Babe og Commit Boom Bay kommet til.
Nu er man fra Team Lundens side på udkig efter nye
heste, eftersom man på årets sidste løbsdag på Lunden
(29. december, red.) trækker lod om ejerskaberne af Bali,
What A Babe og Commit Boom Bay, og derfor skal have
en ny omgang i gang.
– Næste gang vi åbner op for salg af anparter i Team
Lunden, bliver det med en pakke, som består af to heste,
som skal trænes af to forskellige trænere. Det er Thomas
Fischer og René Jonassen, der står for tur, og i øjeblikket
er vi på udkig efter de nye heste.
– Det bliver sådan, at det først er, når vores trænere
siger god for en hest, at en handel kan laves, forklarer
Carsten Bundgaard, som også sætter ord på, hvorfor man
nu fremover satser på f lere heste i en pakke.
– Vi har været utrolig heldige med vores heste hidtil, og
været forskånet for skader, men det fortsætter næppe, og
på et tidspunkt får vi da sikkert også en ”lussing”, hvor en
af vores heste får en skade, afslutter Carsten Bundgaard.
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Bali JULI

PETER RUDBECK
”Her, der og alle vegne” fristes man til at konkludere, at Peter Rudbeck fra Stutteri Hole In
One er. Succes klæber sig til Rudbeck, der i juli oplevede nye fremgange med flere af staldens
opdræt, hvilket indebærer, at Peter Rudbeck er kåret som månedens opdrætter i juli
TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: GORM JOHANSEN

Det er godt nok ikke meget, som Peter Rudbeck fra Stutteri Hole In ikke får succes med, når nye heste kommer til
verden hos familien.
I juli sørgede hestene Dontpaytheferryman, Bad Moon
Rising og Chief One for f lotte sejre på danske baner, og
alle tre er heste, som også i fremtiden via deres nuværende
alder, vil sætte deres præg på væddeløbene.
Den 2-årige Dontpaytheferryman vandt begge sine to
starter i juli, og måden denne hingst ser ud på og leverer
i løbene, minder meget om hestens moder, Nobodybeatsthebeat, som var en ”overhest” i årgangen med mængder
af storløbssejre.
– Det er klart, at med en hest som Dontpaytheferryman
var det rart at komme i gang med ham i juli, så han kunne
komme i gang med at indfri de store forventninger, vi har
til ham.
– Han havde jo vist os, hvad han kunne i træningen, men
man vil altid gerne lige se det præsteret i løb også, så det
har været meget spændende at få ham i gang, fortæller Peter
Rudbeck om det første afkom efter familiens superhoppe
Nobodybeatsthebeat.
Nobodybeatsthebeat er blevet 12 år og nåede en indtjening
på knap 2,9 millioner kroner efter 34 sejre i 76 starter, inden
hun i 2013 stoppede en imponerende karriere.
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– Nobody er en hest, som betyder meget for os, og hun
har fået tre afkom, der alle bare har et eller andet specielt
over sig, så det virker til, at hun er en hoppe, som også leverer i avlen, forklarer Peter Rudbeck.
Tro på fremtiden

På Stutteri Hole In One har Peter Rudbeck og familien
faktisk p.t. lige vel rigeligt med heste, så der er ikke problemer med at få tiden til at gå ud over den civile hverdag
med job m.m. Civilt er Peter Rudbeck partner i revisionsfirmaet Dansk Revision i Skive.
– I år har vi fået fire føl, og har på nuværende tidspunkt
to af vores hopper i fol. Det er Nobodybeatsthebeat, der
er i fol ved Donato Hanover, og Anacott Steel, der er i fol
ved Muscles Yankee, mens vi endnu ikke ved, om Freccia
Rossa er kommet i fol ved Stand And Deliver, fortæller
Peter Rudbeck, der udtrykker forhåbninger om, at fremtiden for dansk hestesport bliver god.
– Det er klart, at blomstrer sporten op, som vi alle håber
den gør, så bedækker vi alle hopper fremover, slutter Peter
Rudbeck. 
n
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Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund · Hestesportens Hus · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund
Telefon 8881 1200 · Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00

Løbsdage i oktober
Oktober:

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

1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
20.
21.
21.
22.
23.
26.
27.
29.
30.

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

Startmeldingsdatoer
Tirsdag 26. september
Torsdag 28. september
Mandag 2. oktober
Tirsdag 3. oktober
Torsdag 5. oktober
Mandag 9. oktober
Tirsdag 10. oktober
Mandag 16. oktober
Tirsdag 17. oktober
Torsdag 19. oktober
Mandag 23. oktober
Tirsdag 24. oktober

Aarhus .................................. 1. oktober
Aalborg ................................ 2. oktober
Odense ................................. 4. oktober
Billund ................................. 6. oktober
Bornholm ..............................7. oktober
Charlottenlund .................... 8. oktober
Skive..................................... 9. oktober
Nykøbing ........................... 12. oktober
Aarhus ................................ 13. oktober
Bornholm ........................... 14. oktober
Odense ................................ 15. oktober
Aalborg .............................. 16. oktober
Charlottenlund .................. 20. oktober
Bornholm ........................... 21. oktober
Aarhus ................................ 21. oktober
Billund ............................... 22. oktober
Skive ................................... 23. oktober
Nykøbing ........................... 26. oktober
Odense ................................27. oktober
Charlottenlund .................. 29. oktober
Aalborg .............................. 30. oktober
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Propositioner

Løb 5 - Menhammars Amatørløb

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

Det Danske Travselskab
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
Telefon: 8881 1201
Mail: es@travbanen.dk
www.travbanen.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

Søndag 8. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 3. oktober kl. 8.30-11.00

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

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

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

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

2-14-årige højst 100.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.0004.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier)
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
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2-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.0004.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier)
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
Løb 7 - Menhammar præsenterer
Travligaen, liga 2 finale

2-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.0004.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier)
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
Løb 8 - Menhammar præsenterer
Mesterskab for Danmark 2017 Travligaen, liga 1 (finale Charlottenlund 3/12)

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

Løb 9 - Menhammar Dansk Trav Kriterium 2017

Løb 12 - Menhammar præsenterer
Fast Riders Cup - Monteløb

4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 60.001 kr., 40 m ved 140.001 kr., 60
m ved 350.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Se regler for serien.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Fredag 20. oktober kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 16. oktober kl. 8.30-11.00

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

2-årige højst 30.000 kr. 2000 m. Tillæg
20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 10.001 kr.
12 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Intet indskud.
Heste der står anmeldt i Dansk Opdrætningsløb har fortrinsret til start.
Løb 2

2-14-årige højst 2.500 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 3 - Lundens 3-års Serie

Løb 10 - Menhammar Dansk Hoppe
Kriterium 2017

Løb 4 - Lundens 4-års Serie

3-årige danskfødte hopper.
2000 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr.
Indskud: 1.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt.
Løb 11 - Menhammar Kriterium
Consolation

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

3-årige højst 65.000 kr. 2000 m. Tillæg
20 m ved 6.001 kr., 40 m ved 20.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
4-årige højst 108.000 kr. 2000 m. Tillæg
20 m ved 12.001 kr., 40 m ved 36.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
Løb 5

2-14-årige højst 16.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er åbent for hopper med højst
24.000 kr.

C H A R LOT T E N LU N D • A A R H U S • A A L B O R G • B I L LU N D

TRAVKALENDER

Løb 6

2-14-årige højst 32.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er åbent for hopper med højst
48.000 kr.
Løb 7 - Oktoberjagten

2-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved
64.001 kr., 40 m ved 180.001 kr., 60 m
ved 720.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8

3-14-årige højst 120.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er åbent for hopper med højst
180.000 kr.
Løb 9 - Amatørløb - Amerikanerløb

3-14-årige højst 350.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Løbet er åbent for hopper med højst
525.000 kr.
Løb 10 - Handicap 1.16,5

3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600400 (6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Løb 11 - Amatørhandicap - Grøn Serie

3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren ift. deres pointtal. Ærespræmie til
vinderens kusk. Dækken. Se reglerne for
serien den 15/9.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29

2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Søndag 29. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 24. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 23.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Halloween Løb

2-14-årige højst 12.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Amatørløb

3-14-årige højst 140.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 m ved 7.001 kr., 40 m ved 20.001
kr., 60 m ved 55.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 3

2-14-årige højst 25.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.

Propositioner

Løb 9 - Dansk Opdrætningsløb 2017

2-årige danskfødte.
2000 m. Autostart.
Forventet præmiesum 200.000 kr.
Indskud: 2.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Se de vigtige datoer op
til Dansk Opdrætningsløb 2017.
Løb 10 - Opdrætningsløb Consolation

2-årige danskfødte.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Se de vigtige datoer op til Dansk Opdrætningsløb
2017.
Løb 11 - Amatørhandicap

3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren ift. deres pointtal.
Løb 91 - Prøveløb

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

Løb 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
(finale Charlottenlund 3/12)

3-14-årige højst 50.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 5 - Summer Meeting Fall, Bjerke

3-12-årige højst 82.618 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. De to
bedst placerede heste er forpligtet til start
i finalen lørdag 18. november på Bjerke
i Oslo. Se evt. yderligere info på www.
danskhv.dk.
Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
(finale Charlottenlund 3/12)

3-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2
(finale Charlottenlund 3/12)

3-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

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

3-14-årige.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Observatorievejen 2
8000 Århus C
Telefon: 8881 1202
Mail: jvb@trav.dk
www.jvb-aarhus.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

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

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

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

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

2-14-årige højst 30.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter
mod Stjernerne

3-14-årige højst 360.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved
120.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
(finale Charlottenlund 8/10)

3-14-årige højst 50.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

2-årige danskfødte.
1800 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt. Se de vigtige datoer op til Jydsk 2-årings Grand
Prix 2017.
Fredag 13. oktober kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 9. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 6. oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere,
så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige. 1800 m. Voltestart.
12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29

2-14-årige. 1800 m. Voltestart.
12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere
end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
Lørdag 21. oktober kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 17. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 16.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

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

2-14-årige højst 189.000 kr. 1800 m. Tillæg 20 m ved 7.001 kr., 40 m ved 21.001
kr., 60 m ved 63.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 2-5 - Amerikanerløb

Løb 2 - Amatørløb

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

Løb 6 - Amerikanerløb

Løb 6 - Langdistanceløb

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

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

3-14-årige højst 200.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

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

3-14-årige højst 500.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 10 - Jydsk 2-årings Grand Prix
2017

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

2-14-årige højst 90.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
3-14-årige højst 165.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 285.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 985.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Monteløb

4-14-årige. 1800 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 60.001 kr., 40 m ved 145.001 kr., 60
m ved 325.001 kr., 80 m ved 850.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.

3-14-årige højst 330.000 kr. 2300 m.
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved
105.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
For heste kørt af sin ejer/delejer eller
kusk, der har taget licens i 2017.
Løb 3 - Monteformløb

4-14-årige. 1800 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 5 - Uddannelsesløb - Formløb

4-14-årige. 1800 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
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Løb 6 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl afd.

2-14-årige højst 75.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 7

Nordmarksvej 1
7190 Billund
Telefon: 8881 1204
Mail: info@billundtrav.dk
www.billundtrav.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

3-14-årige højst 130.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8

3-14-årige højst 225.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Harald Hammers Vandrepokal
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey

Fredag 6. oktober kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 2. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 29.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

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

2-14-årige højst 15.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Vandrepokal og ærespræmie til vinderens kusk.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31

2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
Søndag 22. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 17. oktober kl. 8.30-11.00

Løb 3

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

Løb 4 - Nobel Foods Amatørserie

Løb 1 - Kvalifikationsløb til Dansk
Avlsløb 2017 for hingste og vallakker.

2-14-årige højst 27.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 9.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
3-14-årige højst 375.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved
105.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400250 (6 præmier) Indskud: 100 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Aktionærernes Vandrepokal

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

Propositioner

Løb 3 - Reserveløb

2-14-årige højst 7.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Afvikles kun såfremt der køres 4 eller
færre forprøver til Dansk Avlsløb.
Løb 4

2-14-årige højst 39.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 13.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5

2-14-årige højst 65.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 22.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
(finale Charlottenlund 3/12)

3-14-årige højst 100.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
(finale Charlottenlund 3/12)

3-14-årige højst 200.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750
(6 præmier) Indskud: 300 kr.

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

3-14-årige højst 500.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 -Dahls Flagfabrik A/S præsenterer Grand Circle 4-års Championat
for Hopper 2017

4-årige danskfødte hopper.
1900 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Indskud 3.000. Ærespræmie til vinderens
ejer, træner, kusk, staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Se de
vigtige datoer op til Grand Circle 4-års
Championat 2017.

3-årige danskfødte hingste og vallakker.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vigtige datoer op til Dansk Avlsløb 2017.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

Løb 2 - Kvalifikationsløb til Dansk

Løb 11 - Monteuddannelsesløb Formløb

Avlsløb 2017 for hopper

3-årige danskfødte hopper.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vigtige datoer op til Dansk Avlsløb 2017.

4-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.

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

OODDEENNSSEE •• SSKKI IVVEE •• NNYYKKØØBBI INNGG F.F. •• BBOORRNNHHOOLLMM

53

TRAVKALENDER

Propositioner

Løb 91 - Prøveløb

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

Løb 6 - Stambordenes Ærespræmie Hoppeløb

3-14-årige hopper. 2140 m. Tillæg 20 m
ved 65.001 kr., 40 m ved 215.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Amerikanerløb

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

Prins Haralds Allé 51 B
5250 Odense SV
Telefon: 8881 1205
Mail: info@fvb-odense.dk
www.fvb-odense.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

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

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 27.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 4 års Hoppeløb

4-årige hopper.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Løb 2

2-14-årige højst 4.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 15.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amerikanerløb

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

2-14-årige højst 54.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
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3-14-årige højst 205.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Monteløb

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

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

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Søndag 15. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 10. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 9.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Deloittes Ærespræmie

2-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.751 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 – DTC’s 3 års Serie

3-årige højst 8.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Dantoto præsenterer Sigter
Mod Stjernerne, Finale

3-14-årige højst 400.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 14.001 kr., 40 m ved 42.001
kr., 60 m ved 126.001 kr. 12 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500 (5 præmier) Intet indskud.
Gavekort og rejselegat til vinderens kusk.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter
Mod Stjernerne, Finale

3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved
27.001 kr., 40 m ved 81.001 kr., 60 m
ved 243.001 kr., 80 m ved 960.001 kr. 12
startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500 (5 præmier) Intet indskud.
Gavekort og rejselegat til vinderens kusk.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
(finale Charlottenlund 3/12)

3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 6 - DTC's 75 års Jubilæumsløb,
Finale

3-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-8.000-5.0003.000-2.000-2.000 samt 2.000 kr. till
øvrige startende.
Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
(finale Charlottenlund 3/12)

3-14-årige højst 100.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 8 - Jubilæumspokalen - Travligaen, liga 3 (finale Charlottenlund
3/12)

3-14-årige højst 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Grand Circle 4-års Championat
for hingste/vallakker 2017

4-årige danskfødte hingste og vallakker.
2140 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Indskud 3.000.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Se de vigtige datoer op
til Grand Circle 4-års Championat 2017.
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Løb 10 - Grand Circle 4-års Championat Consolation 2017

4-årige danskfødte. 2140 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.5003.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Se de
vigtige datoer op til Grand Circle 4-års
Championat 2017.

Løb 8 - Oberstløjtnant Sørensens
Mindeløb - Amerikanerløb

3-14-årige højst 295.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Monteløb - Specialløb

2-14-årige. 2140 m. Voltestart.

4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. For heste
med højst 25.000 kr. indvundet i 2017 i
minimum 4 starter. Tillæg ved vundne
3.001 kr. 8.001 kr. 20.001 kr. i de sidste
10 starter. Ryttere uden sejr i 2017 (og under 5 karrieresejre totalt) tildeles 20 meter
lettelse. Heste uden sejr i 2016 + 2017
tildeles 20 meter lettelse. En ekvipage kan
max. opnå 20 meter lettelse selvom begge
krav er opfyldt.

12 startende.
Fredag 27. oktober kl. 15.45

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

Løb 11 - Frisbjerggaards Foderserie 2017 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Fodersæk til de 4 bedst placerede
heste.
Løb 91 - Prøveløb

Startmelding:
Mandag 23. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 20.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 3.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amatørmatch Bjerke Bergen - Odense

3-14 -årige højst 216.000 kr. 2140 m. 9
startende. Tillæg 20 m ved 24.001 kr., 40
m ved 72.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken.
De 3 fynske deltagere udtages efter reglerne for amatørløb. Lodtrækning om de
øvrige heste blandt de norske kuske.
Transporttilskud på 500 kr. til alle startende heste.

4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 11 - Formløb Klasse 3 - Amatørmatch Bjerke - Bergen - Odense

4-14 årige. 2140 voltestart. 9 startende.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud. For heste med
minimum 15 karrierestarter.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken.
De 3 fynske deltagere udtages efter reglerne for amatørløb. Lodtrækning om de
øvrige heste blandt de norske kuske.
Transporttilskud på 500 kr. til alle startende heste. Gennemføres kun ved minimum 8 startmeldte heste.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.30

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

Løb 3 - Langdistanceløb
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2-14-årige højst 135.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

DA

KH

Løb 4-7 - Amerikanerløb

Flyvej 2
7800 Skive
Telefon: 8881 1206
Mail: skive@trav.dk
www.skive-trav.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

Mandag 9. oktober kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 3. oktober kl. 8.30-11.00

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

2-årige højst 6.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - DTC's 3 års Serie

3-årige højst 2.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3

2-14-årige højst 4.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4

NS

3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved
50.001 kr., 40 m ved 115.001 kr., 60 m
ved 255.001 kr., 80 m ved 775.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.

Propositioner

2-14-årige højst 25.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 8.501 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5

2-14-årige højst 51.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 17.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 6 - Skive Amatørserie 2017

3-14-årige. 2550 m. Tillæg 20 m ved
20.001 kr., 40 m ved 60.001 kr., 60 m ved
180.001 kr., 80 m ved 720.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.
Løb 7 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 102.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8

3-14-årige højst 170.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Hesteejerpokalen

3-14-årige højst 405.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb

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

Løb 3 - Amerikanerløb - Max 500
startpoint

2-14-årige højst 23.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Startmelding:
Tirsdag 17. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 16.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 5.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.251 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Amerikanerløb - Max 500
startpoint

2-14-årige højst 12.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 5.501 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere
end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 4 - Skive Amatørserie 2017

3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved
35.001 kr., 40 m ved 105.001 kr., 60 m
ved 315.001 kr., 80 m ved 1.260.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.
Løb 5 – Amerikanerløb - Max 500
startpoint

2-14-årige højst 45.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Skydebanevej 25
9000 Aalborg
Telefon: 8881 1207
Mail: info@aav.dk
www.aav.dk

Løb 6 - Amerikanerløb - Max 500
startpoint

3-14-årige højst 260.000 kr. 2060 m.
Tillæg 20 m ved 80.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Hammerthors Vandrepokal Amerikanerløb - Max 500 startpoint

3-14-årige højst 150.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens
ejer.
Løb 8 - Monteløb

Mandag 23. oktober kl. 18.30

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.30

4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 80.001 kr., 40 m ved 205.001 kr., 60
m ved 655.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

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

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

2-14-årige højst 6.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Formløb 1.20 - Amatør

Løb 2 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl. afd.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb

Løb 3-6 - DM for Jockeyer 2017 - Amerikanerløb

4-14-årige. 2550 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Jockeyer med højst 2 sejre i 2017 kan
ligeledes deltage i løbet. Ærespræmie til
vinderens ejer.
4-14-årige. 2000 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen. Ærespræmie til
vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb

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

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

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

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

3-14-årige højst 335.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb

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

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31

2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
Mandag 16. oktober kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 10. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 9.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie

2-14-årige højst 2.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.
Løb 2 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie

2-14-årige højst 18.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 6.001 kr. Grundlag
2.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.

Løb 3 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie

2-14-årige højst 33.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 11.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.
Løb 4 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie

Propositioner

Løb 10 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie - Uddannelsesløb Formløb

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

3-14-årige højst 60.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.

Løb 91 - Prøveløb

Løb 5 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie

Startmelding:
Tirsdag 24. oktober kl. 8.30-11.00

3-14-årige højst 120.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.
Løb 6 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie

3-14-årige højst 215.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.
Løb 7 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie – Fordel Hopper

3-14-årige. 2140 m.
Tillæg 20 m for hingste og vallakker.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.
Løb 8 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie - Monteløb

4-14-årige højst 105.000 kr.
1640 m. Monté. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende rytter.
Løb 9 - Aalborg Hesteejerforenings
Ærespræmie - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey

4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Dækken til vindende hest. Kørehandsker
til vindende kusk.

2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.
Mandag 30. oktober kl. 18.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 23.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - DTC's 3 års Serie

3-årige højst 10.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.551 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 2

2-14-årige højst 7.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 16.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 7.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb

3-14-årige højst 225.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved
75.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5

2-14-årige højst 94.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 31.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6

3-14-årige højst 155.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 50.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7

3-14-årige højst 395.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 8 - Formløb 1.19 - Amatør

4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb

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

Løb 4 - Løvfaldspokalen

3-14-årige. 2640 m. Tillæg 20 m ved
50.001 kr., 40 m ved 115.001 kr., 60 m
ved 275.001 kr., 80 m ved 855.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 85.000 kr.
1640 m. Autostart. Grundlag 36.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Guldborgsund Kommunes
Ærespræmie - Amerikanerløb

3-14-årige højst 160.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Monteformløb
Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster
Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk
www.nykftrav.dk

Torsdag 12. oktober kl. 18.30
Startmelding:
Torsdag 5. oktober kl. 8.30-11.00

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

2-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.751 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2

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

2-14-årige højst 23.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
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4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - NFT Travklubs Amatørserie Puljeløb 1.20

4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette løb skal foretages senest
onsdag 4. oktober inden kl. 11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på www.
nykftrav.dk - og hestene kan slettes igen
indtil torsdag 5. oktober kl. 11.00. Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.
Torsdag 26. oktober kl. 18.30
Startmelding:
Torsdag 19. oktober kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - Florens Vandrepokal

2-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2-5 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Højeste Amerikaner Klasse vil være Oktoberpokalen med ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Brian Fohlmanns Vandrepokal
- Amerikanerløb

3-14-årige. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 350.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - NFT Travklubs Amatørserie Puljeløb 1.21

4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter. Hestene sættes op i løbet af formberegneren. Se reglerne for løbsserien.
Startmelding til dette løb skal foretages
senest onsdag 18. oktober inden kl. 11.00.
Derefter vil listen blive offentliggjort på
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes
igen indtil torsdag 19. oktober kl. 11.00.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8/9 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey - Afdelingsløb

4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Bemærk at de anmeldte heste
skal starte i to løb på dagen. Begge med
distancen 1640 meter. Startsporene vil
være omvendte fra 1. til 2. afdeling. Det
skal endvidere bemærkes, at heste der
bliver distancerede eller diskvalificerede
i 1. afdeling ikke kan starte i 2. afdeling.
OBS! Såfremt der ikke bliver anmeldt
tilstrækkeligt med heste til at gennemføre Formløbet som afdelingsløb, kan det
istedet blive afviklet som et almindeligt
Formløb, hvor hestene kun skal starte en
gang på dagen.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
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Løb 8

Løb 3

Løb 9 - Amatørpokalen - Formløb
Klasse 3

Løb 4-5 - Amerikanerløb

2-14-årige. 1860 m. Autostart.
10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.

4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til sejrende kusk udsat af
Hesteejerforeningen.

Kannikegård
Rønnevej 1
3720 Åkirkeby

Løb 91 - Prøveløb

Telefon: 8881 1209
Mail: info@bornholmstravbane.dk

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

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

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

2-14-årige.
1820 m. Voltestart.

Lørdag 14. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Mandag 9. oktober kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 6. oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere,
så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Efterårsstayeren

2-14-årige. 2980 m. Tillæg 20 m ved
42.001 kr., 40 m ved 85.001 kr., 60 m ved
197.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 2 - Begynderløb

2-6-årige højst 10.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 1.501 kr., 40 m ved
4.801 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Propositioner

2-14-årige højst 25.001 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
2-14-årige højst 125.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Heste med færrest point tildeles spor 1
osv.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 6-7 - Bornholmerløb

2-14-årige lavest 125.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 8 - Amerikanerløb Specialløb for heste uden sejr i 2017

2-14-årige lavest 125.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 9 - Monteformløb Finale 2017

4-14-årige. 1820 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.
Løb 10 - Formløb Klasse 3

4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.500-900-700-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 2-6 - Amerikanerløb

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

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

Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Lørdag 21. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Mandag 16. oktober kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 13.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Thors Mindeløb - Amerikanerløb

2-14-årige højst 120.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
For kuske uden sejr i 2017.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
Løb 2

2-14-årige højst 10.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 2.201 kr., 40 m ved
5.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.

DTC’s 75-års Jubilæumsløb
Indl. afd. - heste med højst 75.000 kr.:
11/9 Skive
20/9 Odense
21/9 Nykøbing
22/9 Aarhus
23/9 Bornholm
29/9 Charlottenlund
2/10 Aalborg
6/10 Billund
I alle de indl. afd. gives der fortrinsret til start for heste, der endnu ikke har startet
i en indl. afd. – ligesom der er fortrin ved en start i en indl. afd. fremfor to starter i
en indl. afd. osv.
Derefter gælder de normale regler for udvælgelse af heste til ordinære løb. Ærespræmie til vinderens ejer.
Finale:
Odense 15/10
2140 meter. Autostart.
Præmiesum 75.000 kr. (30.000-15.000-8.000-5.000-3.000 samt 2.000 kr. til øvrige startende heste).
Intet indskud. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.
Kun heste der har startet i en indl. afd. i DTC’s 75-års Jubilæumsløb kan startmeldes i finalen (uanset startpræmiesum). I finalen har vinderne af en indl. afd.
fortrinsret til start, derefter anden hestene fra de indl. afd. osv. Ved lighed i den
bedste placering i en indl. afd. så gives der fordel til hesten med flest startpoint ved
startmeldingsdagen for finalen – derefter lodtrækning.

Løb 3-8 - Bornholmerløb

2-14-årige højst 300.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Fortrin for 14-årige
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
Løb 9 - Hurtigklassen

2-14-årige.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Fortrin for 14-årige.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
Løb 10 - Formløb Klasse 3

4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.500-900-700-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Fortrin for 14-årige.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
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De klassiske årgangsløb

JYDSK VÆDDELØBSBANE
C ÅRGANGENS KLASSISKE LØB 2018 · JYDSK 4-ÅRINGS GRAND PRIX · JYDSK 4-ÅRINGS HOPPE GRAND PRIX · Indskud: 25.9.2017: 700 kr.

C BORK
C BRILLIANTO
C C'S EASY LADY
CD
C MONDE
C MY PHOTO
C NU GILBAK
C R SEVEN
C YOU AGAIN
CA VA NOVA
CABO SUROESTE
CADILLAC SHADOW
CAJA VANG
CALL THE KING
CALLISTO
CALVIN ICE
CALZAGHE
CAMBLE FLAME
CAMILLE GARDENIA
CAMPARI
CANADIAN DOLLARS
CANDYMAN
CANNONBALL MACOY
CAPTAIN COOK
CAPTAIN MORGAN
CAPTAIN PHOTO
CAPTAINHASELHOF BE
CARIBBEAN DREAM
CARNA SENSEI
CAROLINE K
CASH BIT
CASH EGEDAL
CASH FLOW
CASH SALI
CASINO GARDENIA

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

CHAP A P
CHARDONNAY
CHARLIE GAME
CHARLIE L M
CHARLIE SKOVSENDE
CHARMETROLDEN G K
CHARMING BOOM BAY
CHARMING KISS
CHASE ME
CHASING SHADOW
CHATO SALLØV
CHECK IT OUT
CHECK OR BET
CHECKPOINT S H
CHEESECAKE
CHEETAH ELEGANCE
CHEETOSINMYSPEEDOS
CHELSEA
CHERI DE VIE
CHERITY LADY
CHESTER
CHEWBACCA S M
CHIANTI SURPRISE
CHIEF ONE
CHILLI FINE
CHILLI HOT BURN
CHILLI K
CHILLI T
CHILLI TRØJBORG
CHILLI TÅRS
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
COUNTYOURBLESSINGS
COUTINHO
CRAZY HORSE
CUBA LIBRE ICE
CULT EGEDAL
CUTTHECRAP
CUTTY SARK
CYBERCATCH
CÆSAR C N
CÆSAR LIGHT
CÆSAR P P

JYDSK VÆDDELØBSBANE
D ÅRGANGENS KLASSISKE LØB 2018 · JYDSK 3-ÅRINGS GRAND PRIX · JYDSK 3-ÅRINGS HOPPE GRAND PRIX · Indskud: 25.9.2017: 700 kr.

DJ
D J O'KAY
D J'S CAVIAR
D K BORK
DA VINCI PEAK
DADDY LOVES YOU
DADDYS RACER
DAISY CASH
DAISY D
DAISY H J
DAISY HILL
DAKOTA FLEX
DALIA HINDØ
DALTON
DALTON SALI
DAMBLE FLAME
DAMIEN SHADOW
DAMON CROWN
DAN MØLGÅRD
DANCING ALONE
DANCING DILLI
DANICA PATRICK
DANIELLA
DANIELLA GARDENIA

DANIELLE D D
DANINA A P
DANNY E P
DANTE STAR
DANZ OF HOPE
DARIO SOTTO
DARK ANGEL
DARK DUST
DARK EAGLE
DARK GOGO
DARLING BLÅBJERG
DARLING DYNAMITE
DARLING LASER
DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DATE NIGHT
DAUPHINE
DAVENPORT
DAYDREAM
DAYDREAM BELIEVER
DAYDREAMER
DAYDREAMER G K
DAYLIGHT V P
DAYTON DOWNS

DAYTONA
DAZZLE NOCK
DCONWAYHALLSITGIRL
DE LIGHT
DEA GILBAK
DEAR BLÅBJERG
DEAR JOHN
DEBBIEDOIT
DEE JAY DREAM
DEEP PURPLE
DEEPUNDERCOVER
DEGU
DEJA VU
DELAWARE BOUNCE
DELICIOUS DESIGN
DELICIOUS LASER
DELICIOUS ONE
DELICIOUSSTONE
DELINA B
DELIVERY BOY
DELLIS
DELTA SPRING
DEMPSEY CLOC
DENICE SHADOW

DENIMCOWBOY
DENVER
DENZEL
DER FAUST
DESAVI D
DESERT FOX
DESIGUAL
DESIRE ABOVE
DESIREE ROLD
DESLI
DESTINY
DEXTER
DIABLO BORK
DIABLO SISA
DIAGO VANG
DIAMANT TINGHØJ
DIAMANT
ØSTERVANG
DIAMOND B P
DIAMOND DUST E M
DIAMOND HAIR
DIAMOND IS ROUGH
DIAMOND MERCI
DIAMOND SISA
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DIANA MILL
DIANA WINNER
DIANA ØSTERVANG
DIANELLA GILBAK
DICAPRIO
DICKSON
DICKSON SHADOW
DICTE SKOVSENDE
DIEGO DI KASK
DIESEL
DIKKA JERSEY
DIMITRICK TÅRS
DIN FRÆKKE G K
DINAH
DINARD
DINO
DIOLA
DIOR SISA
DIOR VINCENT
DIRTY DANCING
DISNEY
DISNEY H J
DIVA ICE
DIVA K
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DIVA SISA
DIXEN CLOC
DIXI
DIXI TOP
DIXIE DOWNS
DJ K K
DJANGO
DJANGO CROSS
DJANGO CÆSAR
DJOHNDJOHN
DO IT GARDENIA
DOITAGAINBUTCHER
DOLCE GABBANA
DOLLAR ESTEREL
DOLLAR LASER
DOLLARS AND CENTS
DOLLY CHALLENGER

De klassiske årgangsløb

DOMINIQUE A P
DOMINO VICTORY
DON COOK
DON JUAN
DON PEDRO
DONATELLO GARBO
DONATO GILBAK
DONATO HYRDEHØJ
DONE DEAL G K
DONNA DI DAMGÅRD
DONNA LUPO
DONNATELLA
DON'T TOUCH
DONTPAYTHEFERRYMAN
DONTTAKEITEASY
DOOLITTLE V P

DORIKAN LUND
DORTHEA RUSH
DORTMUND
DORTRUD
DOTSY LADY
DOUBLE GOGO
DOUBLE TROUBLE E P
DOUBLES DIVA
DOUBLETROUBLE T T
DOUSCKA SIMONI
DOYOUWISHDIAMOND
DRAMBUIE
DREAM
DREAM BORK
DREAM BOX
DREAM C N
DREAM GARDENIA

DREAM HASTRUP
DREAM IT IS
DREAM KÅSGÅRD
DREAM ON
DREAM PEAK
DREAM WINNER
DREAMABOUT VINCENT
DREAMER T T
DREAMGIRL EXPRESS
DRESSEDFORSUCCES
DROP IN G K
DROP OF LOVE
DRØMMEN S B
DRØNVIKTORMOLAR
DUBAI
DUBLIN LASER
DUKA MOSEBY

DUKA TORKDAHL
DULAIKA GILBAK
DUMBO
DUMBO GRAND
DUNCAN T HALL
DUNELLA KÅSGÅRD
DUNKER DRENGEN
DUNST
DUSTY SHADOW
DUVALL
DUVIL PACE
DWIGHT SHADOW
DYNAMIT TINGHØJ

Dansk Avlsløb 2017
Dansk Avlsløb for hingste og vallakker og Dansk Avlsløb for hopper køres søndag 5. november på Billund Trav. Hestene deles ind i enten 1, 2, 3, 4, 6
eller 12 kvalifikationsløb for hvert køn, således at alle startmeldte heste kommer til start i kvalifikationsløbene, der køres på Billund Trav 22. oktober.
I kvalifikationsløbene deles hestene ind efter de gældende regler for udvælgelse af heste til større løb, dog med den ovenstående undtagelse på antallet
af kvalifikationsløb.
Fra kvalifikationsløbene går der 12 heste videre til hver finale – og der går altid lige mange heste videre fra hvert kvalifikationsløb for henholdsvis
hopper - og hingste/vallakker. Ved dødt løb (eller hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal heste, der opnår noteret tid i et eller flere af kvalifikationsløbene) på en af de adgangsgivende placeringer gives der fordel til hesten/e, der står placeret øverst på pointberegningslisten. Så ved dødt løb på førstepladsen regnes altså kun den på pointberegningslisten øverst placerede af disse som vinder. Den næste på pointberegningslisten som toer osv.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 10. oktober inden kl. 15.30: Tilmelding til pointberegningen.
Onsdag 11. oktober kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 17. oktober kl. 8.30-11.00: Tilmelding til kvalifikationsløbene.
Søndag 22. oktober: Kvalifikationsløbene køres. 12 heste kvalificerer sig til hver af finalerne. Der vælges startspor til finalerne efter regler for udvælgelse af heste til større løb.
Alle tilmeldinger og øvrige henvendelser vedr. Dansk Avlsløb 2017 skal ske til Sport & Udvikling på tlf. 88 81 12 22 eller mail: kp@danskhv.dk.
Følgende heste opretholder engagement i løbet:
C BORK
CD
C NU GILBAK
C YOU AGAIN
CADDIE GIRL
CADET HOVMAND
CAFE LATTE
CALL ANNBIRCHADOR
CALL THE KING
CALVIN ICE
CAMPARI
CAMPARI D
CANNON ØLAND
CANTERBURY DOWNS
CAPRA
CAPTAIN COKE
CAPTAIN COOK
CAPTAIN MORGAN
CAPTAINHASELHOF BE
CARLOS
CAROLINE K
CAROLINE LUND
CARPARK NORTH
CASH SALI
CASSANOVA K
CATCH ME
CATCH ME A WINNER
CATCHY SPRING
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CATRIN D
CAVACA
CAVIAR
CAVIAR DAMGÅRD
CE HINDØ
CELINA HASTRUP
CELINE D
CELINE RUSH
CESSNA
CHAKITA T HALL
CHAMP OLYMPIC
CHANEL LINE
CHANELLE D D
CHAP A P
CHAPMAN CHIP
CHARLEY CHEN HAI
CHARLIE SKOVSENDE
CHARMING KISS
CHECK IT OUT
CHECK OR BET
CHECKPOINT S H
CHEESECAKE
CHEETAH ELEGANCE
CHEETOSINMYSPEEDOS
CHENAYA
CHERIE SØLVTOP
CHERITY LADY
CHEROKEE HEAVEN

CHERRY CALLIE
CHESTER
CHILA WEE
CHILLI T
CHIO GILBAK
CHIVAS REGAL
CHOCOLATE DUST
CHRIS HØJGÅRD
CHRIS K
CHRISTOFFER D
CHURCHILL LINE
CICERO CÆSAR
CILLE GARDENIA
CIRKELINE
CIRKELINE DAY
CITATION STAR
CJELA NORDAL
CLASSIC SISA
CLEO GAMMELSBÆK
COCO CHANEL
COCO LINE
COCOCHANEL VINCENT
CODY LIGHT
COINTREAU
COLOR BLIND
COMEON HUGO
COMEBACK TINGHØJ
COMET ELKÆR

COMET HOVMAND
COMMIT BOOM BAY
CONFIDENCE
CONFUSION TÅRS
COOL CATCH
COOL VACATION
COPAIN D'AMERIQUE
CORINNA TINGHØJ
CORNELIUS
CORNER TIKI
CORVATINNI SKOV
COSMOS
COUNT ON ME K G
COUNTRY BOY
COVINI
CRAZY HORSE
CRISTEL GARDENIA
CROCODILLE SHADOW
CUBA
CUBA LIBRE ICE
CULT EGEDAL
CUTE GARDENIA
CUTTHECRAP
CUTTY SARK
CÆSAR C N
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Meddelelser fra DTC

Vigtige datoer op til Grand Circle
4-års Championat 2017
Grand Circle 4-års Championat for hingste og vallakker samt Grand
Circle 4-års Championat Consolation køres søndag 15. oktober i
Odense. Grand Circle 4-års Hoppechampionat køres søndag 22. oktober i Billund. Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større
løb i Travkalender nr. 1/2017.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 3. oktober inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning.
Onsdag 4. oktober kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 10. oktober kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Grand Circle
4-års Championat for hingste og vallakker, Grand Circle 4-års Hoppechampionat og Grand Circle 4-års Championat Consolation.
Alle tilmeldinger vedrørende Grand Circle 4-års Championat skal
ske til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@
danskhv.dk. Følgende heste opretholder engagement i løbet:
B M L COOL
B P ON TRACK
BABE LOVE
BABE SIMONI
BABYCAT
BAD MOON RISING
BADASS
BAG’S SIMONI
BAILEY FLAME
BAKER TILLY
BAL BORA
BALDER
BALE LA MARC
BALI
BALI ØSTERVANG
BALLANTINELASER
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

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

Vigtige datoer op til
Jydsk 2-årings Grand Prix 2017
Jydsk 2-årings Grand Prix og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation køres på Jydsk Væddeløbsbane søndag 1. oktober. Der henvises til regler for
udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Torsdag 21. september inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning for Jydsk 2-årings Grand Prix og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation.
Fredag 22. september kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 26. september kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Jydsk 2-årings Grand Prix og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation.
Alle tilmeldinger vedrørende Jydsk 2-årings Grand Prix skal ske til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk.
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Vigtige datoer op til Dansk Opdrætningsløb 2017
Dansk Opdrætningsløb og Opdrætningsløb Consolation køres på Charlottenlund Travbane søndag 29. oktober.
Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i
Travkalender nr. 1/2017.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 17. oktober inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning for Dansk Opdrætningsløb og Opdrætningsløb Consolation.
Onsdag 18. oktober kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 24. oktober kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Dansk Opdrætningsløb og Opdrætningsløb Consolation.
Alle tilmeldinger vedrørende Dansk Opdrætningsløb skal ske til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk.
Følgende heste opretholder engagement i løbet:
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 M
DUSTY SHADOW

Sigter Mod Stjernerne 2017
Kuske født efter 1/1 1990 med dansk licens kan deltage (dog ikke personer med A-licens). Altså man fylder højst 27 år i 2017. Alle der opfylder betingelserne kan deltage, men deltagere tilmeldt med hest til en indledende afdeling har fortrinsret til start i de indledende afdelinger – og blandt de øvrige tilmeldte heste vil der blive foretaget lodtrækning om hestene blandt de resterende tilmeldte kuske. Dvs. at selvom man ikke umiddelbart har en
hest til rådighed til en given indledende afdeling i SMS, så skal man startmelde sig selv som kusk hos Sportsafdelingen (88 81 12 22) senest kl. 11.00
på startmeldingsdagen for den indledende afdeling, hvis man er interesseret i at komme ud at køre.
Der afvikles 15 indledende afdelinger og en finaledag med to løb (de indl. afd. kan deles, såfremt der startmeldes et tilstrækkeligt antal heste, dog må
hver kusk kun køre en gang). De 12 deltagere med flest point efter de 15 indledende afdelinger opnår startret i finaleløbene (ved af bud indsættes der
ikke reservekuske). I finaleløbene kan de 12 kuske startmelde sig med en hest, som dermed opnår startret i løbet. Er der kuske, der ikke selv melder en
hest i løbet, så vil øvrige tilmeldte heste komme med i løbet efter de almindelige bestemmelser. Køreturen/e vil så blive fordelt således, at hesten med
flest point går til den højst placerede kusk, hesten med næst flest point til den næst højst placerede kusk osv.
Pointgivningen i de indledende afdelinger er som følger: 10-8-6-4-2 og 1 point til øvrige startende kuske. I finaleløbene gives der point efter modellen: 25-18-14-10-6. Strafpoint for start- eller løbsforseelser i alle løbene: Kategori B: minus 1 point. Kategori C og D: minus 3 point. Ved pointlighed
gives der altid fordel til kusken, der senest er blevet bedst placeret.

De indledende afdelinger afvikles på følgende dage:
23/4
Skive
23/7
Nykøbing
30/4
Odense
9/8
Nykøbing
25/5
Billund
20/8
Bornholm
4/6
Billund
26/8
Charlottenlund
11/6
Aalborg
17/9
Aalborg
21/6
Bornholm
24/9
Charlottenlund
2/7
Aarhus
1/10
Aarhus
10/7
Skive
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Finaleløbene afvikles:
15/10
Odense
Præmier:

Vinderen i alle 15 indledende afdelinger samt finaleløbene modtager
et rejselegat til en værdi af 3.000 kr. samt et gavekort. Rejselegatet kan
anvendes til besøg på et for den sportslige udvikling relevant sted. Deltageren med flest point efter finaleløbene modtager endvidere et rejselegat
(samme anvendelse som ovenstående) til en værdi af 10.000 kr. Nr. 2
modtager et rejselegat til en værdi af 5.000 kr. - og nr. 3 modtager et
rejselegat til en værdi af 3.000 kr. Rejselegaterne indsættes på en konto
hos DTC, der endvidere godkender anvendelsen.
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Ejerskifter

Meddelelser fra DTC ejerskifte
EJERSKIFTER:
Alvin Ice til Stald Arsenal, 15/6
Always Sugar til Stald Healthy Horse-Bornholm, 27/6
Anna Speed til Niclas Steinlein, Allinge, 12/7, Leje
Anne Vibe til Renate Gramüller, Tyskland, 1/7
Anterior Express til Stald Viggatorp, 28/7
Avanti C N til Mick Holmark & Charlotte S. Gregersen, Ulstrup, 12/7
B G Anna Maria (s) til Stald Filur, 1/7
Bella Højgård til Mette & Jan Olsen & Jens Ole Padkjær, Bjerringbro, 10/7
Bokul M til Henrik Ipsen & Line Kristoffersen, Østermarie, 18/7, Leje
Bølle A P til Kirstine S. Sørensen & Chili M. Pirchert, Holstebro, 17/7
C R Seven til Stald Gotte, 18/6
Cadet Hovmand til Heidi Vægter Lønborg, Galten, 8/7
California Bond (f) til Laila Sørensen, Skive, 25/6
Call Me Baunely til Lykke Foverskov & Stald Birkelund, 7/7
Cara Mia T Dream (s) til M.Johansen, P.Madsen &
A.Carlsen, Kirke Hyllinge, 10/5
Cash Noir til Stald Rosenlund, 1/7
Cavaca til Stald Pimax, 1/7
Cavani til Britt Knudsen & Jeanette Holmskov, Slangerup, 26/6
Cheesecake til Ole Møller & Thomas Olsen, Svaneke, 17/7
Chester til Jesper Hansen & Ida Udell, Asaa, 5/7
Chief One til Stald Rita, 24/7
Come And Kick (s) til Vera, Annette, Martin & Julie Jensen, Hasle, 12/7
Comet Hovmand til Heidi Vægter Lønborg, Galten, 8/7
Countrygirl D F til Kurt Pedersen, Gudhjem, 15/6, Leje
Dan Mølgård til Kasper Foget, Højslev, 1/7, Leje
Dana Mølgård til Kasper Foget, Højslev, 1/7, Leje
Daylight til Sanne & Malou Cordt, Odense SV, 1/7
Diamant Tinghøj til Caripo Ejendomsselskab A/S, 30/6
Donna Maria til Laila Engelbrecht, Helsinge, 15/6, Leje
Duty Call til Christina Nielsen, Odense SV, 2/7
Dynamit Tinghøj til Caripo Ejendomsselskab A/S, 30/6
Early Tinghøj til Caripo Ejendomsselskab A/S, 30/6
Mindy Simoni til Stald Arsenal, 15/6
Patchwork (s) til Jondahl’s Hestestutteri, 12/7
Pegasus G K til Stald Filur, 1/7
Rocky Mountain Goj (s) til Stald Olsen, 9/7
Salina til Hennings Travopdræt, 1/7
Sindy Skovsende til Jesper Hansen & Ida Udell, Asaa, 5/7
Sirkon’s Diamond til Mr. Jørgen & Co. & L. Drongesen, 1/7, Leje

Tordenskjold til Stald Lærke, 23/6
Tour de Pejsegård til Laila Sørensen, Skive, 1/7
Tristan Avalon til Rikke Melgaard & Johnni Olsen, Nibe, 13/7
Trixiwill til Stald Healthy Horse-Bornholm, 27/6
Ulrika Elkær til Jakob Max Gudberg, Gelsted, 25/6
Up Where We Belong til Pia Kruse, Nimtofte, 8/7
Victoria Sølvtop til Sabrina Henriksen & Niki A. Dam, Næstved, 14/7
Vanilla Sisu til Torben Olsen & Gitte Schmidt, Fjerritslev, 20/7
Vupti B K til Stald Aarup, 25/6
Wendy H J til Henrik Junker, Klarup, 1/5

GENPART REGISTRERINGSATTESTER:
Enten Eller ifølge Leif Olsen
Eva Charlotte ifølge Leif Olsen
Redford ifølge Stald Stenshøj
Sure Enough (s) ifølge Team World Wide Trot
Wizard G K ifølge Stald Leffe

GENPART AF HESTEPAS:
Treasure Dust ifølge Marja Ahonen
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Travligaen afvikles inddelt i
fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga
3, Liga 4 og Liga 5.
Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne.
For alle ligaerne gælder det, at der gives point efter
følgende skala i de indledende afdelinger: 25-12-86-4 point til de fem først placerede heste – samt 1
point til øvrige startende. Ved et evt. dødt løb gives
der point efter den opnåede placering, hvilket vil
sige, at der ved dødt løb på førstepladsen gives 25
point til alle de først placerede heste uanset om der
er tale om to, tre eller flere heste der løber dødt løb.
Dette system gælder ligeledes ved dødt løb på en
af de øvrige pointgivende placeringer.
Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en
finale giver point. Når finalen i en liga er afviklet
starter alle heste igen med 0 point i den pågældende
liga. I de indledende afdelinger udtages hestene efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb.
Hestene med flest point fra de indledende afdelinger har fortrinsret til start i finalerne – ved pointlighed gives der fordel til hesten/e med flest startpoint, derefter lodtrækning. For at kunne starte i en
finale i de respektive ligaer skal hesten have point
fra en indledende afdeling i den pågældende liga.
For liga 1 gælder dog følgende regel:
Bliver der ikke inden startmeldingsfristens udløb
til en finale i liga 1 startmeldt 12 heste (eller hvor
mange heste der måtte være det maksimale antal)
med point fra de indledende afdelinger er der åbent
for startmelding af alle øvrige heste, der opfylder
løbets proposition (som udtages efter reglerne for
udvælgelse af heste til ordinære løb). Disse heste
skal ligeledes startmeldes efter gældende regler og
kommer derefter med i lodtrækningen om startpladserne i løbet.
For alle ligaer gælder følgende:
For heste der har optjent point i en indledende
afdeling gælder det, at de må starte i finalen for
denne liga uanset om deres startpræmiesum i tiden
mellem den indledende afdeling og finalen er gået
”over” ligaens grundlag (såfremt hesten har point
nok til at komme med i finalen). Hvis en hest opnår
point i flere ligaer må kredsen omkring hesten frit
vælge, hvilken finale de ønsker at deltage i (såfremt
hesten har point nok til at komme med i finalen).
For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point
i de indledende afdelinger. Antallet af pladser efter
point vil/kan være beskrevet særskilt for hver finale.

