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MEDLEMSBLAD FOR DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND

STEEN JUUL
– Årets Kusk, Årets Træner,
optaget i HALL OF FAME

LÆS OGSÅ...
Hjemme hos Arne Normann
Bedækningstal 2017
Ny app til hestefolk
Knækkede sejrskæder
& meget mere...



Med Mosson Stable App kan du:

Planlægge arbejdet omkring dine heste.

Få informationer om staldens og hestenes aktuelle status lige ved hånden.

Dele udvalgte informationer om hestene med deres ejere.

Finde alle detaljer om hver enkelt hest i hestens profil.

Holde styr på hvilken opsætning hver enkelt hest har i forskellige situationer.

Sende og modtage notifikationer fra de andre i stalden.

Læs mere på mosson.dk

 mosson stable
En app til dig, der træner og arbejder med heste 

“Noget af det, vi har lært, er, at jer der træner og  arbejder med heste har meget lidt tid. 
Der er mange ting at huske på i hverdagen, og vi har oplevet et ønske og et behov for 
at få den viden ud af hovedet, så den bliver lettere at dele og ikke bliver glemt. 

Appen er udviklet i samarbejde med alle jer, der har åbnet dørene for os. Det er 
fantastisk at være ude i den virkelighed, som Mosson Stable skal bruges i.”

Julie Liv, direktør           Maria Morin, brugerspecialist

annonce.indd   1 26/01/2018   09.27



LEDER

MEN sikke en slutspurt. Totosystemet gik i luften og samarbejdet med Bet25 blev lan-
ceret d. 5. januar i Aalborg. Der var nogle mindre børnesygdomme, men det var meget 
lidt set i forhold til det tidspres, som organisationen blev udsat for. Der vil være tilretnin-
ger i de kommende måneder, men vi er godt i gang. 

Systemet blev sat op på 6 uger. Normal leveringstid er 6 måneder! Vi arbejder i de 
kommende måneder på at få flere partnere til at spille til danske puljer, det gælder både 
spilleselskaber i Danmark, men også spiludbydere fra udlandet. Store puljer er lig med 
omsætning.

Tv-kanalen Fast Track blev lanceret. Her kom flere nye ansigter på skærmen , men 
også kendte ansigter er med på skærmen. 

Fast Track har fået en flot premiere, og der har også været børnesygdomme, men i det 
store hele er det en yderst godkendt start. Der vil også her ske forbedringer i de kom-
mende måneder. Der er allerede nu lavet aftaler med Bet25 og Danske Spil omkring 
visning af  billeder.

Vi går nu i gang med Fast Track ”step 2”. Det indeholder et tipsunivers på hjemmesi-
den samt apps og samtidig en opdatering af  de kendte ”baneprogrammer”.

Satsningen skal skabe meget mere information om de danske løb, og samtidig være 
baseret på et aktivt digitalt miljø. Vi håber at kunne løfte sløret for mere omkring dette 
i de kommende måneder.

En ny ære er begyndt og DU kan være med til at skabe fremtiden.

Et simpelt budskab er:
• Spil på Danske løb giver 8% i kassen til Hestesporten -  så spil dansk!
• Gør en indsats for at støtte vores elskede sport

Med ønske om et godt år for hestevæddeløbssporten

Så er vi i luften!
Afslutning på 2017 blev meget hektisk; et totosystem skulle være klar

5. januar, vores egen tv-kanal skulle i luften og dertil kom, at enkelt aftale 

blev lukket sent, og derfor blev alt dette meget forsinket

Henrik Friis

Direktør,

Dansk Hestevæddeløb

En ny ære er 
begyndt og DU 
kan være med 
til at skabe 
fremtiden
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Spændende historier,
sportslige opdateringer
og aktuelle artikler
– rigtig god læselyst

Jesper Elbæk, redaktør

ODDS 300 PÅ BALI
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166 cm  *1.10,2a $ 1.547.988 USD

OPSTALDET HOS:
Stutteri Shadow · v/Niels Jørgen Jensen
Gønderupgårdvej 239 // 9760 Vrå
Mobil: 2087 0215 · E-mail: stutterishadow@hotmail.com
www.stutteri-shadow.dk

KAN OGSÅ BOOKES HOS:
Hovhedegaard Hestecenter · v/ Jeanette & Kaj Jensen
Storhøjvej 3, Guldbæk // 9530 Støvring
Mobil: 6175 3668 · E-mail: mail@hovhedegaard.dk
www.hovhedegaard.dk

H A M B L E T O N I A N - V I N D E R E N
BROAD BAHN STÅR NU I DANMARK!

Vurderet til HØJ AVLSVÆRDI (79 point) af den svenske avlskommission.

UDVALGTE AFKOM:
DIZZY BROAD (US) - 1.11,0a - 1.353.034 SEK
FLO JO KEEPER (S) - 1.11,8a - 965.500 SEK
BASIC INSTINCT (S) - 1.11,6a - 450.186 SEK
AUTOBAHN (S) - 1.11,9a - 443.200 SEK
COMPLETE (DK) - 1.13,9 - 177.700 DKK - Blandt de bedste i C-årgangen i Danmark
DELIVERY BOY (DK) - Uofficiel banerekord i sit prøveløb som 2-års med 1.18,7/2180m

V. BROADWAY HALL (US)
1.12,6a - $ 615.949
- 9 sejre i 9 starter

AF MADONARAIL (US)
1.12,8a - $ 84.564

CONWAY HALL (CA)
1.10,7a - $ 818.884
- vinder af Orsi Mangelli

B.COR. TAMGO (CA)
1.12,2a - $ 24.567

DONERAIL (US)
1.11,2a - $ 782.975
- vinder af Peter Haughton Memorial

WORLDLY WOMAN (US)
1.11,2a - $ 459.543
- vinder af Hambletonian Oaks

GARLAND LOBELL (US)

AMOUR ANGUS (CA)

A GO GO LAUXMONT (US)

B.COR TAMARA (CA)

VALLEY VICTORY (US)

BEDELL (US)

SPEEDY SOMOLLI (US)

ITALIAN CUT (US)

PRIS:
0 + 19.500 kr.

+ moms
Inseminerings-

omkostning til dyrlæge:

2.000 kr. + moms

KÅRET SOM ÅRETS
3-ÅRIGE HINGST 2011 I USA



ÅR 2017 · GALLA

#GLIMRENDE#GLITRENDE#GLORIØS#GYLDEN
#GENIAL#GENNEMFØRT#GIGANTISK#GOD

 Klampenborg-træner 

 Bent Olsen var som altid i et 

 forrygende humør 

 til aftenarrangementet. 

 For Gud ved hvilken gang 

 blev Olsen hyldet som 

 årets galoptræner. 
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 Skive-amatøren Peter Rudbeck havde 

 endnu et fantastisk år, og scorede tre titler til årets galla.  

 Lunden-træner Steen Juul tog sig af tre af de tungeste titler 

 til gallaen, og blev derudover optaget i Travsportens Hall Of Fame.

Det er meget, meget bemærkelsesværdigt at optage en person i Hall Of Fame,
som stadig er aktiv. Men det siger bare lidt om Steen Juuls kaliber.

m
ere galla...
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For skribenten af  denne artikel var sidstnævnte nok det største. 
Den levende legende i dansk travsport, Steen Juul, blev indlem-
met i Travsportens Hall Of  Fame. Mere end 7.400 sejre, heraf  
otte Derbysejre og 54 championatstitler – det siger ligesom det 
hele.

Måden Steen Juul blev indlemmet i Hall Of  Fame på, var fak-
tisk også ret legendarisk. Og humoristisk. Det var nemlig den 
mangeårige travsportsjournalist hos Politiken, Lars Donatzky, 
som serverede salgstalen for de mange gæster. Lad det være sagt 
med det samme. Det. Gjorde. Donatzky. Fremragende! 

Humor. Ironi. Sarkasme. Det hele var i spil, og publikum skuf-
fede heller ikke, da den nyligt hofteopererede Steen Juul entrere-
de scenen til interview. Alle i salen rejste sig, og klappede i flere 
minutter af  Steen Juul, som ikke kunne holde tårerne tilbage. 
Det blev for meget for ”Det’ Juul, det’ Cool”. Forståeligt nok.

Flere titler til Juul
Forinden havde Steen Juul vundet hele tre priser til årets galla-

fest. Og det var tre af  de tunge! Nemlig ”årets kusk”, ”årets trav-
træner” og ”årets 4-åring”. Lunden-træneren havde som 67-årig 
sat alle på plads, vandt landschampionatet for kuske, vandt træ-
nerligaen målt på indtjening – og nappede også Derbysejren med 
egentrænede Bvlgari Peak. Det var en god aften for Team Juul. 

Og er man interesseret, så ligger der en fantastisk god – og lang – 
artikel om Steen Juul på Travsportens Hall Of  Fames hjemmeside 
www.thof.dk. Det er i øvrigt meget, meget bemærkelsesværdigt at 
optage en person i Hall Of  Fame, som stadig er aktiv. Men det 
siger bare lidt om Steen Juuls kaliber.

Skive markerede sig stærkt
Hvis man tæller de to ungdomskategorier og årets staldmand/
kvinde med, så er der i alt 15 kategorier på travsiden. Skive vandt 
de seks af  dem, og blev således klar topscorer. Peter Rudbeck mar-
kerede sig bedst med trofæer i kategorierne ”årets 2-åring”, ”årets 
opdrætter” og ”årets hest” – mens Dennis Kristiansen nappede 
”årets amatørkusk”, Sabina Gammelgaard blev ”årets montéryt-
ter” og Kasper Foget scorede titlen som ”årets komet”.

På galopsiden var det ”the usual suspects”, som var på scenen. 
Bent Olsen blev igen-igen-igen ”årets galoptræner”, Stutteri Hjor-
tebo blev igen-igen-igen-igen ”årets opdrætter” og Oliver Wilson 
nappede endnu en titel som ”årets professionelle jockey”. 

Trav- og Galopsportens Gallas udsendte fotograf  Lasse Jesper-
sen tog en række kanonskud eftermiddagen og aftenen igennem, 
og i denne artikel bringer vi et udpluk af  disse. Flere kan findes 
på www.hestesportensgalla.dk og www.danskhv.dk – rigtig god 
fornøjelse!

Hun gjorde det igen, “Galla-Lone”. Overgik sig selv. Lavede en fantastisk fest for

450 festklædte trav- og galopfolk. Alt spillede. Ingenting kiksede.

Og Danmarks nok største tobenede travprofil nogensinde blev indlemmet i Hall Of Fame.

ÅR 2017 · GALLA

 Forsangeren i bandet Queen 

 Machine, Bjarke Baisner Laursen, 
 gav den fuld gas undervejs i gallaen. 

 Eneste kritikpunkt var, at publikum 

 meget gerne ville have hørt mere. 

Tekst: Jesper Elbæk · Foto: Lasse Jespersen

m
ere galla...

m
ere galla...
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 Aalborg-træner Jeppe Juel havde på forhånd 

 sagt, at gik efter to titler. Og det fik han. 

 Årets ældre hest til Tripolini V P 

 og årets staldmand/kvinde til Ane Nørbo. 

 Oliver Wilson har vundet titlen som årets 

 professionelle galopjockey et utal af gange. 

 Præcis hvor mange prøver Wilson 

 at signalere med fingrene. 

m
ere galla...

m
ere galla...

SEKS STORE STJERNER I DEN AMERIKANSKE AVLSBOG

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

 HINGSTEHOLDER  Hovhedegård Hestecenter ApS | Storhøjvej 3 | 9530 Støvring 

– Gør også i 2018 avlstjeneste på
Hovhedegaard Hestecenter

AFSTAMNING: Faderen Donato Hanover 
var altdominerende i sin årgang i USA,
og vandt både Peter Haughton Memorial 
og Hambletonian Stakes. Stærk moderlinje, 
hvor moderen Marita’ Victory vandt
Hambletonian Oaks.

PRIS: 0 + 15.000 KR. + MOMS

FROM
ABOVE U S



ÅR 2017 · GALLA

 Kasper Foget arbejder til daglig som lærling 

 hos Team Friis i Skive, og efter en 

 kanonsæson blev han årets komet,

 selv om konkurrencen var yderst hård. 

 Aftenens underholdning bestod af en parodi 

 af Ørkenens Sønner, hvor Jeppe Juel havde kompagniskab 

 af Lars Marcussen, Henrik Lønborg og Bent Olsen. 

 Sportens yngste havde to kategorier til gallaen. 

 Rasmus Enghaven Jensen blev årets 

 ponymontéprofil og Kamilla Gilsgaard på billedet 

 blev årets ponytravprofil. 

 I baggrunden ses Peter Rudbecks stjerne Dontpaytheferryman 

 som blev kåret som årets hest i alle kategorier. 

 Den nu 3-årige Cantab Hall-søn skal virke som avlshingst 

 sideløbende med løbskarrieren i 2018. 
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QUID PRO QUO har det hele… 
Faderen YANKEE GLIDE var først en strålende løbshest og har derefter                      
i hele sin avlskarriere været en af Amerikas førende hingste med sønner              
som MAIN WISE AS, KEN WARKENTIN og FORMULA ONE. 

Moderen, HOSTAGE (US) 13.0 v. EXPRESS RIDE, er ud af allerbedste 
amerikanske Menhammer-stamme. Ud over QUID PRO QUO har hun kun født 
TRADING 11.7 846.000SEK samt PENNYWORTH med 6 sejre i 9 starter.   
Mormor, TRAPPED (US) 14.7 er elittsto med afkom som MARSHLAND 10.5 
5,6mill, TRAFFIC JAM 12.3 4,6 mill, og MOUSETRAP 14.7 1,3 mill. – i alt 9 
afkom under 15.0!! 

   QUID PRO QUO 
       YANKEE GLIDE (US) - HOSTAGE (US) 10.2 - SEK 7.068.OOO - 17 SEJRE

NY I DANMARK – ET STÆRKT ALTERNATIV TIL FROST- OG TRANSPORTSÆD Præstationer:            
QUID PRO QUO tjente sin 
første halve million 
allerede som toåring. Som 
treåring slog han den 
europæiske elite i Orsi 
Mangelli i Italien. Som 
fireåring vandt han 
Sprintermesteren i 
Halmstad. Som ældre 
vandt han Sundsvall Open 
Trot i Bergsåker, hvor de 
næste vindere var 
DELICIOUS US, NUNCIO 
og RINGOSTARR TREB. 


Men hvad siger andre om 
QUID PRO QUO? 


Svante Båth: ”Av alla 
hästar jag köpt är Quid 
Pro Quo ”modellen”. 
Han är det näraste jag 
kommit den häst som jag 
verkligen vill ha exteriört, 
dessutom är han den 
smartaste jag haft.”


Erik Adielsson: ”Quid Pro 
Quo hade en fantastisk 
teknik, var startsnab och 
klarade alla distanser. 
Hans psyke är bland de 
bästa jag stött på. Han var 
otroligt trevlig att köra.”


Sulkysport.se: ”Quid Pro 
Quo fick vid 
avelsvärderingen ”mycket 
högt skattat avelsvärde”  
och är faktiskt med sina 
86 poäng en av de 
hingstar som fått högst 
poäng av samtliga sedan 
det nya 
avelsvärderingssystemet 
infördes.”

QUID PRO QUO introduceres i Danmark til en uhyre 
konkurrencedygtig pris: Booking: 2.000 + moms (inkl. 20 dages 

opstaldning af hoppe og evt. føl)- Levende føl: 11.000 + moms                                                                                                            
Henvendelse: Kurt M Hansen, Fåregårdsvej 14, 3770 Allinge,             

Tlf. +45 2146 8440, - Email: kurtmh@live.dk 

Vidste du: 

- at Quid Pro Quo er tilmeldt Dansk Avlsløb og svensk Breeders Crown?                                                                
- at transport til Bornholm ikke koster mere end 

veterinæromkostninger ved inseminering?                                                  
- at naturlig bedækning har klart den højeste drægtighed?                                                                         

- at Kurt M har masser af grønne folde?                                                     



HJEMME HOS · ARNE NORMANN

Arne Normann spiller en central rolle i historien om et af de største talenter i dansk travsports historie.

Rudolf Le Ann var Arne Normanns tro følgesvend i tæt på 20 år, og de to navne hænger uløseligt sammen

VI VAR
KAMMERATER
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Tekst: Søren Aaen

Foto: Burt Seeger

Arne Normann lever i dag en lidt mere 
anonym tilværelse på gården i Attrup, 
hvor der stadig trænes travheste efter den 
gæve nordjydes principper.

Vinterskyerne hænger grå og triste over 
Han Herredet, de smalle landeveje sn-
ørkler sig gennem de flade enge ned mod 
Limfjorden, inden man i landsbyen Tor-
slev rammer opstigningen til et markant 
højdedrag. Heroppe finder vi den lille 
landsby Attrup, hvor Arne Normann og 
fru Jette holder til. Det har parret gjort si-
den de midt i 1990’erne vente tilbage til 
det jyske, efter Arne Normanns tid som 
stutterimester hos familien Bentsen på 
Stutteri Le Ann. 

Gården ligger hyggeligt placeret med 
markerne ned mod Limfjorden, og på en 
klar dag er der en fantastisk udsigt mod 
Nibe Bredning i øst og Aggersund i vest. 

Arne går stadig i stalden og ordner de 
sidste heste efter dagens foldtid, da Væd-
deløbsbladets udsendte ankommer hen på 
eftermiddagen. Der gives en kort rund-
visning i stalden og en lille historie om 
de enkelte heste og deres ejere, af  hvilke 
flere har været trofaste kunder i Arne Nor-
manns butik gennem mange år. 

– Vi har i øjeblikket 18 heste på gården. 
Bestanden består af  en blanding af  føl-
hopper, ungheste og startheste og det er 
ganske fint, der er nok at tage sig til smi-

ler Arne Normann som dog godt kunne 
tænke sig at have en ung fast medhjælper 
i stalden. 

– Vi er jo lidt ude på prærien, uden for 
lands lov og ret, og de unge mennesker sø-
ger relativt tidligt ind mod de større byer, 
hvilket jo er forståeligt, men det efterlader 
os sådan lidt tja, konstaterer Arne Nor-
mann tørt. 

Da benene på den sidste hest er vasket 
og staldgangen fejet, byder Arne indenfor 
i parrets hjem på en velfortjent kop varm 
kaffe. Allerede i entréen får jeg en forsmag 
på, hvad de næste mange timer kommer 
til at handle om. Vinderbilleder på stribe, 
og hver og et har sin helt egen historie, og 
det kræver ikke megen overtalelse, for at 
starte fortælleren Arne Normann. 

Den dampende varme kaffe bliver 
skænket, da vi kommer ind i stuen, hvor 

Arne på sin sædvanlige ligefremme facon, 
slår tonen an. 

– Nå, hvad er det så du vil høre om i 
dag, griner han fra sin faste plads i sofaen 
under det store billede af  Rudolf  Le Ann. 

– Jeg synes vi lige skal starte med at slå 
fast, hvordan du kom ind i travsporten, og 
siden kommer det det meste jo nok til at 
handle om dig (altså Arne Normann, red.) 
og ham der oppe på billedet, indleder jeg 
og peger på billedet bag Arne. 

Fra ridehest til travhest
– Jeg fik min første hest, da jeg kun var 4 
år gammel, og de første mange år handle-
de det om rideheste, specielt springheste, 
indleder Arne Normann. 

– Jeg stammer oprindeligt fra Brønder-
slev, hvor vi havde en nabo som havde 
travheste, og der begyndte jeg så småt at 

I dag er der folk, 
som får licens, der 
knap nok kan ligge 
en sele og et ho-
vedlag på – det er et 
problem

> To vaskeægte kammerater,
 Rudolf  Le Ann og Arne Normann
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snuse til det. Chresten Kristensen var 
træner i Aalborg på den tid, og jeg tog 
licens fra hans stald i 1976. I den forbin-
delse er jeg lige nødt til at lave et lille si-
despring, afbryder Arne sig selv. 

– Jeg synes simpelthen der bliver sendt 
for mange ud at køre travløb i dag, som 
er for dårligt uddannede. Dengang skul-
le vi komme tre måneder hos en træner, 
som skulle stå inde for, at vi deltog i træ-
ning og kunne de ting, som skulle kunnes. 
I dag er der folk, som får licens, der knap 
nok kan ligge en sele og et hovedlag på 
– det er et problem, slår Arne Normann 
fast. 

– Nå men vi må tilbage på sporet. I 
1978 rejste jeg til Skovbo. Her var jeg 
jockey hos Rico Larsen i knap to år, in-
den jeg vendte jeg hjem til Nordjylland. 
Her kom jeg til at køre som vognmand, 
og måtte droppe min licens, men jeg 
vendte dog tilbage efter et par sæsoner. 
Det gik derud ad i nogle år, men så gik 
jeg fra en kæreste, og jeg trængte til der 
skulle ske noget nyt, fortæller Arne Nor-
mann, mens han nipper til kaffen, som 
efterhånden har nået en drikkelig tempe-
ratur. 

Stutteri Le Ann
På den tid var der ikke noget internet eller 
jobindex, så ledige stillinger hos trænere 
og stutterier blev fra tid til anden slået op i 
blandt andet Væddeløbsbladet, og det var 

nogle forskellige, som var interesserede i 
at købe Rudolf  Le Ann, og jeg gik faktisk 
så langt, at jeg sagde til Denny Bendtsen, 
at hvis Rudolf  forlod ”Le Ann” så gjorde 
jeg også. Han gik så ud og vandt det første 
2-års løb i Aarhus, og siden gik det jo bare 
slag i slag smiler Arne Normann.

Vendepunktet
Rudolf  Le Ann fortsatte udviklingen som 
3-åring, og i sommeren 1992 skulle han og 
kredsen omkring hesten til Sverige for at 
tage kampen op mod svenskernes nye sto-
re stjerne Ina Scot i Färjestads Nordiska 
3-åringspris. 

– ”Rudolf ” og jeg kørte afsted om tors-
dagen, mens resten af  delegationen skulle 
ankomme med privatfly på selve løbsda-
gen, indleder Arne Normann mens man 
tydeligt fornemmer en ændring i tonelejet. 

– Jeg kørte en tur med ham om lørda-
gen, og alt virkede som det skulle. Jeg var-
mede ham som altid første gang om søn-
dagen, men kunne ikke forstå, hvor Steen 
Juul blev af. Klaus Koch var også på stald-
terrænet, og vi talte om, at de var blevet 
forsinkede af  en eller anden årsag. Tiden 
gik og jeg varmede også anden gang, og 
det nærmede sig, at der skulle træffes en 
beslutning, om hesten skulle udgå, eller 
jeg skulle finde en erstatning for Steen, 
fortsætter Arne Normann. 

– Olle Goop havde ingen hest i løbet, 
så jeg besluttede at lave en kuskeændring 

her Arne Normann fandt inspirationen til 
en ny tur til Sjælland. 

– Jeg så Stutteri Le Ann søgte ny stut-
terimester/staldmand, og da jeg kunne 
huske Denny Bentsen fra tiden hos Rico 
Larsen, så gav jeg ham et kald. Denny 
mente dog det var en lidt yngre mand de 
søgte, men han skulle nok give besked, jeg 
skulle dog ikke regne med noget. Jeg skul-
le til fødselsdag den dag beskeden skulle 
komme, og den skulle komme inden kl. 
18.00. Da klokken var lidt over, så affandt 
jeg mig med, at det job fik jeg desværre 
ikke. Men lige som jeg var på vej ud af  dø-
ren, så ringede telefonen, og det var Den-
ny Bendtsen, som ville have at jeg skulle 
komme på et par ugers prøvetid, forklarer 
Arne Normann. 

– Jeg drog til Sjælland og da jeg skulle 
hjem på juleferie, fik jeg beskeden, at jeg 
lige så godt kunne tage hestetraileren med 
til Jylland, så jeg kunne tage to heste med 
retur, som havde været til tilkøring i Skive 
hos Jørn Laursen. Den ene af  disse var 
Rudolf  Le Ann.

– Han var faktisk ret besværlig i star-
ten, og var meget bagsky og kunne finde 
på bare at dreje modsat af, hvad man bad 
ham om. Så vi startede faktisk næsten helt 
forfra med ham, og begyndte at gå i liner, 
fortsætter Arne Normann. 

– Steen Juul kørte det første arbejde med 
ham i 1.35-fart, og jeg syntes allerede der, 
at man kunne ane et kæmpe talent. Der var 

HJEMME HOS · ARNE NORMANN

Rudolf Le Ann var 
faktisk ret besværlig 
i starten, og kunne 
finde på bare at 
dreje modsat af, 
hvad man bad ham 
om

< Rudolf  Le Ann blev en af
 danmarkshistoriens bedste trav-

heste nogensinde med 44 sejre og 
en indtjening på 5,5 mio. kr.
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kort inden løbet skulle gå. ”Rudolf ” 
galopperede i første sving, men gik siden 
et fantomløb, og Olle Goop var meget im-
poneret, og ikke et sekund i tvivl om, at i 
fejlfri udgave havde vi slået Ina Scot, lyder 
det stolt fra Arne Normann. 

– Det næste der skete var dog helt surrea-
listisk. To journalister kom løbende efter os, 
da vi skridtede ned mod stalden efter løbet, 
og ville have et billede. De fortalte at flyet 
med Denny, Steen og alle de andre var styr-
tet ned. Jeg nægtede at tro dem, og ringede 
hjem, hvor de kunne bekræfte, at der var 
sket en ulykke, derefter var det meste bare 
kaos, husker Arne Normann. 

– Det var et kæmpe tab. Denny Bendtsen 
var en fantastisk mand, og jeg holdt utrolig 
meget af  ham, slutter Arne Normann in-
den kaffekanden skal fyldes op på ny. 

Begyndelsen på enden
Rudolf  Le Ann sejrede siden sikkert i 
Dansk Trav Kriterium og havde derefter 
sigtet indstillet på Europæisk 3-års Me-
sterskab på Bjerke Travet i Oslo. Her fik 

den sorte hingst sin første store internati-
onale sejr. 

– Han blev tjekket op inden starten i 
Oslo, og sejren blev ganske sikker. Fire-
årssæsonen blev jo ét langt triumftog, hvor 
han vandt stort set alt, hvad der var værd 
at vinde, og selvfølgelig var sejren i Der-
byet noget helt særligt, starter Arne Nor-
mann, da vi igen har fundet vores pladser. 

– Desværre begyndte uheldene at ramme 
Rudolf  Le Ann. Efter sejren i et udtagel-
sesløb til UET Grand Prix på Solvalla var 
han halt, og det viste sig, han var ramt af  
en fraktur på et hovben, og siden fulgte 
den dramatiske operation for tarmslyng.

– ”Rudolf ” kom altid ind som den før-
ste, når hestene skulle ind for at træne, 
men den dag var han ikke, som han ple-
jede at være. Han smed sig i boksen, og 
opførte sig slet ikke som normalt. Vi rin-
gede efter den lokale dyrlæge, som hurtigt 
konstaterede, at vi skulle afsted til Landbo 
Højskolen så hurtigt som muligt, hvis han 
skulle have en chance, forklarer Arne Nor-
mann. 

– Vi fik ham ombord i transporten og 
afsted gik det. De konkluderede hurtigt, 
at han havde tarmslyng, og operation var 
den eneste løsning, hvis han skulle have 
en chance for at overleve. Hvad der sker 
ved jeg ikke, og ingen kunne forklare det, 
men da han bliver lagt ned i narkose og 
de åbner bugen, viser det sig at tarmene 
sidder, som de skal. Om det hele er hoppet 

Det var et kæmpe 
tab. Denny Bendt-
sen var en fanta-
stisk mand, og jeg 
holdt utrolig meget 
af ham

www.hhcare.dk
Til væddeløbsheste der giver alt, hvad de har i sig.  
En korrekt diæt, med ekstra support til luftveje og muskler.
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på plads, da han bliver lagt ned i narkose, 
skal jeg ikke kunne sige, men operationen 
kunne vi have sparet, lyder det forundret 
fra Arne Normann. 

– Jeg boede sammen med ham på Land-
bo Højskolen de næste par uger. De kunne 
simpelthen ikke komme til ham i boksen, 
men vi vidste jo, hvor vi havde hinanden, 
og når jeg kom, så snakkede ”Rudolf ” og 
jeg lidt om det, og så fik vi det som regel 
løst alligevel, griner Arne Normann.

Femårssæsonen blev ikke helt som for-
ventet, og små gnidninger i samarbejdet 
resulterede i, at Arne Normann sluttede 
på Stutteri Le Ann lige inden Rudolf  Le 
Ann blev seks år. 

Hjem til rødderne
Arne Normann havde mødt Jette, som 
havde hjulpet i stalden hos blandt andre 
Walther Kaiser Hansen og Steen Juul, og 
parret ledte nu efter et nyt sted at slå sig 
ned på Sjælland. Jette ville det dog ander-
ledes, og fik overraskende trukket Arne 
med hjem til det nordjyske, hvor parret 
købte gården i Attrup, hvor de stadig re-
siderer. 

– En af  de heste vi havde med til At-
trup var C Le Ann, som vandt det første 
2-års løb i Aarhus præcis som sin far. Jeg 
talte efter den sejr med Ann Bendtsen, 
som spurgte, om jeg ville med for at se 
”Rudolf ” næste gang han skulle starte. Jeg 
takkede dog nej, da jeg følte at det ville 
være synd både for hesten og mig. Vi var 
jo kammerater og når det bare var et be-

søg, så var der ingen grund til det, men til 
sidst lod jeg mig overtale, og han kunne jo 
kende mig med det samme, fortæller Arne 
Normann. 

Resultaterne kom dog ikke på samle-
bånd for Rudolf  Le Ann længere, og Ann 
Bendtsen kontaktede igen Arne Nor-
mann, om han ville have Rudolf  Le Ann 
i træning. 

– Jeg havde jo amatørlicens på det tids-
punkt, men havde dog bestået trænereksa-
men, så teoretisk kunne det godt lade sig 
gøre. Jeg sagde til Ann, at jeg ville tænke 
over det, men det var nu mest spil for gal-
leriet, smiler Arne Normann. 

– Jeg ringede tilbage dagen efter og 
sagde, ”i kommer bare med ham!”. Da-
gen hvor han kom herop husker jeg sta-
dig tydeligt. Da rampen på transporteren 
blev slået ned råbte jeg til ham ”Hva’ så 
gamle, vil du bo her ved mig nu?”. Han 
reagerede omgående, og efter et par dage 
begyndte humøret at vende tilbage. 

En ny start
Rudolf  Le Ann var efterhånden blevet 
otte år og med over 3 millioner på konto-
en og skader og sygdom bag sig, lignede 
det papiret et projekt, som ville blive op 
ad bakke. Eksperter og kritikkere havde 
dømt ham færdig og ude, men Arne Nor-
mann kendte Rudolf  Le Ann bedre end 
nogen anden og tog kampen op. 

– Birger Jørgensen kørte ham i første 
start hos os, hvor han blev fjerde efter et 
roligt løb. Vi skulle lige se, hvor vi stod, 

beretter Arne Normann. Næste start var i 
Rex The Great Løb på Derbydagen, hvor 
Rudolf  Le Ann i en drabelig dyst med 
Sleipner viste, at den sorte perle endnu 
en gang havde rejst sig inden dommeren 
havde talt til ti. 

– Jeg havde lidt forskellige kuske på 
”Rudolf ” i den periode, og lidt ved en 
tilfældighed kom Henrik Lønborg til at 
køre ved en start på Skive Trav, og blev 
derefter mere eller mindre fast kusk på 
ham de næste to sæsoner, fortsætter Arne 
Normann. 

– Han vandt Sweden Cup i 2000 som 
10-årig, han var anden i samme løb året 
forinden, andenplads blev det også i 
Forus Open og ikke mindst i Elite Ren-
nen i Gelsenkirchen, hvor jeg faktisk sy-
nes han gik et af  sine bedste løb i karrie-
ren. Over 2 millioner vandt han efter han 
var dømt ude, så vi gjorde det vel egentlig 
ganske ok, smiler Arne Normann med et 
lunt blik i øjnene. 

– Steen fik også nogle køreture med 
ham igen mod slutningen, og han vandt 
Nationalløb med ham. Efter en af  de før-
ste starter som 12-åring, kom han i stald 
med næseblod. Det var ikke godt, og da-
gen efter ringede jeg til Ann Bendtsen og 
sagde ”Rudolf  og jeg har bestemt, at nu 
gider vi ikke mere – det er slut”. Det ac-
cepterede hun og jeg overtog ham for 1 
krone. 

Det var selvfølgelig en træls beslutning, 
men vi havde så mange store oplevelser 
at se tilbage på, og vi ved jo alle sammen, 

HJEMME HOS · ARNE NORMANN

Over 2 millioner 
vandt Rudolf efter 
han var dømt ude, 
så vi gjorde det vel 
egentlig ganske ok

< Rudolf  Le Ann ved en af  sine 
mange sejre på Lunden. Arne 
Normann holder styr på Rudolf, 
men situationen foreviges.
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at intet varer evigt, lyder det fra Arne 
Normann. 

– Han nød sit otium her på gården og 
bedækkede nogle hopper lige til den dag, 
hvor kroppen ikke kunne mere. Han ville 
ikke rejse sig og gå ud af  boksen, og så 
vidste jeg, at nu var vi ved vejs ende. Jette 
sad ved ham, mens jeg ringede efter dyr-
lægen. Jeg kunne ikke sidde der selv, og så 
var det dét, slutter Arne Normann, inden 
der bliver helt stille et kort øjeblik. 

Tiden efter Rudolf  Le Ann
Alt har dog ikke handlet om Rudolf  Le 
Ann for Arne Normann, som har flere 
fine heste, et stykke over middel, på sam-
vittigheden. 

– Jeg synes jo selv at en lille håndfuld 
heste som Nico Øland, Kong Øland, I Pit-
stop og Rositta May har gjort det ganske 
pænt. De har selvfølgelig ikke nået Rudolfs 
niveau, men det er der ikke mange, der 
har gjort i dansk travsports historie, slår 
Arne Normann fast. 

– Jeg prøver at arbejde med hestene, og 
vil gerne, at de gør det af  sig selv og af  

glæde og lyst. Der kommer sjældent noget 
godt ud af  at prøve at tvinge eller haste 
noget igennem – det er i hvert fald min 
erfaring, forklarer Arne Normann. 

Dåbsattesten sig årgang 1951, men 
Arne Normann har umiddelbart igen pla-
ner om at drosle ned. 

– Jeg har lært hjemmefra at man arbej-
der så længe man kan, og jeg synes jo sta-
dig det er sjovt, så hvorfor ikke fortsætte, 
spørger Arne Normann retorisk, og svarer 
selv på spørgsmålet. 

– Hvis man sætter sig ind i hjørnet af  
sofaen, og tror dét er lykken, så går det 
kun én vej, det er ikke noget for mig. Vi 
har fine træningsfaciliteter, og fremtiden 
for travsporten ser lysere ud, end den har 
gjort længe, så det er bare med at holde 
skruen i vandet, om end jeg synes, der er 
småting, som skal rettes til. 

– For eksempel mener jeg, at anmel-
delserne skal tilbage i baneregi. Det kan 
give lidt konkurrence mellem banerne, og 
måske resultere i, at hestene kommer til at 
starte lidt mere, end de gør nu. Dernæst 
skal administrationerne på banerne slås 

sammen. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for 
at få det optimale ud af  den chance trav-
sporten nu har fået for at styre sin egen 
fremtid, slutter Arne Normann. 

Var I bare en mand og en hest?
Mørket er for længst faldet på og fru Jette 
er kommet hjem fra arbejdet i nabolands-
byen, men på vej ud af  døren, trænger et 
sidste spørgsmål sig på, måske det vigtigste 
hele dagen: 

– Var I bare en mand og en hest, eller 
var i kammerater i ordets bogstaveligste 
forstand du og Rudolf ? 

– Vi var kammerater, ikke et sekunds 
tvivl om det. Vi havde en gensidig respekt 
og forståelse for hinanden, som man kun 
oplever ganske få gange i sit liv, slår Arne 
Normann fast som en perfekt afslutning 
på historien om en fantastisk epoke i 
dansk travhistorie, som Steven Spielberg 
ikke kunne have skrevet bedre.

En historie som jeg håber har været en 
lige så stor fornøjelse for dig, kære læser, 
som det har været for undertegnede at for-
søge at formidle den.  

STANDOUT – første avlssæson i Danmark
VINDER AF E3-FINALEN PÅ 
GÄVLE I TIDEN 1.10,9a/1640m.

Rekord 1.10,3a/1640m sat som vin-
der - Indtjening 3,6 mio. s.kr.

Fik flotte 74 point til DTC’s Hingste-
fremstilling i 2017.

Udtalelse fra Avlskommissionen: 
Storrammet hingst af særdeles god 
type. Lang skrå skulder. Velmarkeret 
lang manke. Muskuløs ryg. Velformet 
kryds, med god lårmuskulatur. Rette 
haser. Korte og rette koder. Bevæ-
gelsen regelmæssig.

Læs mere om

Standout på:

www.jungetrav.com

/standout.htm

OPSTALDING
Stutteri Hovhedegaard
Storhøjvej 3 · 9530 Støvring
Tlf. 9838 5083 / Mobil 6175 3668

Betjener ved inseminering med fersk sæd og transportsæd.

Pris: 0 + 5.000 kr. + moms ved levende føl.
Du får følpengene retur, hvis dit afkom vinder som 2-års!
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OPDRÆTTERFORENINGENS HING STE LADER RESULTATERNE TALE
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OPDRÆTTERFOREN INGEN  T I LBYDER

FØLGENDE  AVLSH INGSTE  PÅ  FROSTSÆD :

OPDRÆTTERFORENINGEN TILBYDER DE SIKRE VALG OG HAR SIDEN 
1938 BIDRAGET TIL DANSK OPDRÆTS POSITIVE UDVIKLING.

BIKINI: Vinder af Dansk Hoppe Derby, 
Aalborg Hoppechampionat, Grand Circle 

3-års Hoppechampionat

C D: Vinder af Dansk Hoppe Kriterium, 
Dansk Avlsløb for Hopper og anden i Jydsk 

3-årings Grand Prix

CUBA LIBRE ICE: Vinder af Dansk Trav 
Kriterium og Grand Circle 3-års Championat

CONFIDENCE: Vinder af Dansk Avlsløb for 
hingste, anden i Dansk Trav Kriterium

AMAZING DYNAMITE: Vinder af DM for 
5-årige hingste, præmietager i Europæisk 

5-års Mesterskab
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TEMA · MOSSON STABLE APP

Tekst: Allan Loft

Foto: Campfire & Co.

Den 1. december sendte de to søstre i al 
stilhed en ny app, kaldet Mosson Stable, 
på markedet. Eller markedet og marke-
det… I første omgang gjaldt lanceringen 
alene Mossons samarbejdsstalde. Det dre-
jer sig om staldene ledet af  travtrænerne 
Peter Jensen, Nicolaj Andersen, Morten 
Friis, Thomas Bonde og Ole Bender. 

Disse fem travtrænere skulle afprøve 
app’en i praksis og forsøge at afluse even-
tuelle ”børnesygdomme”, den måtte have. 
I januar tager endnu en håndfuld trænere, 
blandt andet en svensk, app’en i brug. Og 
i februar er Mosson så gået bredt ud med 
teknologien.

Og hvad kan den app så? 
– Det er en app designet til væddeløbsstal-
de. Altså til trav- og galoptrænere. Med 
vores app –  Mosson Stable – har man 
en digitalløsning i hånden, hvor staldens 
medarbejdere – uanset hvor de befinder 
sig – kan give og få information om stal-

dens og hestenes aktuelle status. Det øger 
overblikket. Giver større gennemsigtig-
hed, forklarer Julie.

– Det kræver blot, at man lige har sin 
tablet eller smartphone ved hånden, og 
det har alle vel i dag, også hesteoppassere, 
jockeys og trænere, supplerer Maria.

– Mosson Stable går altså direkte ind 
og styrker kommunikationen i en stald, 
og samtidig sørger vor digitale løsning for, 
at vigtig viden ikke går tabt eller bliver 
glemt, pointerer Julie Liv.

Over for hvem lanceres app’en?
– I første omgang har vi koncentreret os 
om trav- og galoptrænere. Vi har gjort et 
stort opsøgende arbejde, og har opholdt 
os dagevis i træningsstaldene for at suge 
viden om arbejdsgangene til os. Vi har 
virkeligt prøvet at tilpasse vores løsning til 
de konkrete arbejdsrutiner i staldene, be-
retter Maria.

Hvem kommer til at bruge app’en?
– Det er typisk travtræneren, der køber 
app’en, og han eller hun kan så suverænt 

– et digitalt værktøj til væddeløbsstalde
De fleste, der møder dem, vil nok være enige i, at de to piger er ganske karismatiske. De er i hvert fald søstre.

Og så er de nørder. Det vil de selv nok ikke argumentere imod. Sammen driver Julie Liv og Maria Morin firmaet 

Mosson. Et firma, der udvikler apps. Og lige nu er firmaet aktuel med en app til brug i væddeløbsstalde.

bestemme, hvem der skal have brugerad-
gang. Det vil typisk være staldpersonalet. 
Træneren kan også bestemme, hvor me-
get, man får brugeradgang til, og om man 
kun må kigge, men ikke taste, forklarer 
Julie.

 
Kan I give et konkret eksempel på,
hvordan app’en fungerer?
– Træneren kan selv styre, hvilken form 
for informationer, han eller hun lægger 
vægt på. Arbejder man meget med pul-
stal, så kan de indføjes. Lægger man ikke 
sin træning an på pulsen, så behøver man 
ikke lægge pulstal ind. Det nævner jeg som 
et eksempel. Og sådan er det hele vejen 
igennem. 

– Staldens ansatte kan måske være i 
tvivl om, hvorvidt de skal belemre træne-
ren med en given iagttagelse vedrørende 
en hest. Er en enkelt iagttagelse på en 
afvigelse af  normalen nok til at forstyrre 
træneren? Med app’en kan informationen 
tilføjes hestens fane – så ligger den der, og 
træneren kan samle den op og reflektere 
over den, når tiden er til det. Og ind-

HVAD ER EN APP?

En app kan beskrives som et lille softwareprogram, som du kan downloade på din digitale enhed. 

App’en vil typisk indeholde en række funktioner og muligheder, som gør din hverdag sjovere, nemmere 

eller mere effektiv. ”App” er forkortelse for ”applikation”. 

(Kilde: app-works.dk)

Mosson Stable
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Julie Liv og Maria Morin har udviklet app’en Mosson Stable, 
som i første omgang målrettes væddeløbsstalde.

JULIE LIV

Alder: 34 

Uddannelse: Sundhedsteknisk ingeniør

Opvokset: Århus-bydelen Trøjborg

Bopæl: Skanderborg

Civilstand: Samlevende med Troels

 (selvstændig)

Børn: Elvira 10, Virgil 3 og to bonus-

 børn; Amalie 23 og Laura 19.

MARIA MORIN

Alder: 36

Uddannelse: Kandidatgrad i kunsthistorie

Opvokset: Århus-bydelen Trøjborg

Bopæl: Ebeltoft

Civilstand: Gift med Peter (dyrepasser)

Børn: Isabella 8 og Anton 6.



TEMA · MOSSON STABLE APP

tastningen er ofte let. Forskellige bud på 
statusiagttagelser er lagt ind på forhånd, 
så man blot behøver at markere med et 
flueben, lyder det fra Maria Morin.

 
Forholdet til organisationerne
Et af  de mest stillede spørgsmål er, om 
Dansk Travsports Centralforbund (DTC) 
eller Dansk Galop(DG) kan kigge med 
over skulderen på trænerne via denne 
app? 

– Nej, det kan de ikke. Den er konstru-
eret til kun at kunne betjene den enkelte 
trænerstald og dens personale, lyder det 
fra søstrene.

 DTC og DG fører jo stikprøvekontrol 
i staldene, blandt andet for at mane do-
pingspøgelser i jorden? Ville det ikke kun-
ne rationalisere disses opgaver at kunne 
kigge med?

– Det kunne det nok. Det er bestemt en 
styrke ved den her informationsteknologi. 
Helt overordnet kan den øge gennemsig-
tigheden i hestenes historik og spare møj-
sommelige arbejdsgange. Men at indføre 
en automatisk adgang for sportens øvrig-
heder, vil kræve et grundigt forarbejde 
både teknologisk og politisk i sporten med 
aftaler mellem de berørte parters organi-
sationer. 

– Det vil jo typisk være bestemte af-
grænsede områder af  historikken i stal-
den, disse myndigheder vil være interesse-

ret i – oplysninger staldene alligevel skal 
give, når de spørges. Så på sigt regner vi 
da med, at det kan blive et interessant 
udviklingsområde, som vil være til fordel 
for både trænerne og organisationerne, 
påpeger Julie.

Hvad med dyrlæger?
– Lige nu står det jo den enkelte træner, 
der investerer i app’en, frit for at give en 
eller anden form for brugeradgang til stal-
dens dyrlæge. Vi er endnu ikke helt færdi-

ge med at overveje, om det vil være tjen-
ligt at udvikle en app direkte rettet mod 
dyrlægerne.

Og hvad med hesteejerne?
– Der udvikles en selvstændig app bereg-
net til hesteejerne. Som hesteejer kan man 
abonnere på en app, der giver adgang til 
at følge egne heste. Hesteejerne er således 
altid opdaterede, og relationen kan blive 
lettere at opbygge og pleje for træneren. 
Herudover kan trænerne forhåbentlig 

Brugergrænsefladen er let, intuitiv og lige til at gå til.
Der er ikke en masse, der skal skrives – de fleste ting kan
klares med ganske få klik.

I første omgang har udvalgte travtrænere fået lov til at teste app’en Mosson Stable. Men allerede i februar slippes app’en fri til brug for alle.
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spare lidt telefontid, og være helt opdate-
ret på den specifikke hest, når der snakkes 
med den enkelte ejer, forklarer Maria.

Der findes andre hestestalde
end væddeløbsstalde?
– Ja. På sigt – og det ligger faktisk lige om 
hjørnet – er det meningen, at vi vil udvikle 
teknologien til at skulle kunne anvendes af  
alle stalde med hestesport som særkende-
tegn. 

Bidt af  sporten
Julie har som ingeniør tidligere arbejdet 
med informationsteknologi til brug i sund-
hedsvæsnet. Erfaringerne herfra har Julie 
taget med i Mosson. 

Maria er uddannet kunsthistoriker, og 
hun har derfor en baggrund for at aflæse 
de kulturtræk, der tegner en bestemt bran-

che, samt den kultur, der på mikroplan 
findes i de enkelte væddeløbsstalde. Der-
udover mener hun selv at have en udtalt 
evne til at holde orden i sager og systema-
tisere dem – hvilket er alfa og omega i den 
her form for teknologiudvikling, lyder det 
samstemmende fra de to søstre på trods af  
deres forskelligartede baggrunde.

Hvorfor lige hestesporten?
– Vi startede med at kigge på ZOO-verde-
nen. Hvor de blandt andet har heste. Og 
derfor kom vi i kontakt med Jørgen Kold 
fra SEGES. Han foreslog, at hvis vi kunne 
udvikle sådan en app til væddeløbsstalde, 
så kunne vi udvikle den til alle former for 
dyrehold, fordi væddeløbsverdenen er me-
get detaljeret. 

– Endvidere pegede han på, at i og med 
væddeløbsstalde består af  små private 

driftsenheder, ville de relativt hurtigt kun-
ne tage teknologien til sig. Der ville ikke 
være så mange forsinkende led, som f.eks. 
bestyrelser og direktioner ofte kan udgøre, 
vurderer Julie.

Hvad så når I er færdige
med hestesporten?
– Det bliver vi aldrig. Vi er blevet bidt af  
en gal væddeløbshest. Vi er faldet pladask 
for miljøet, sporten og spændingen. Og 
forretningsområdet inden for hestespor-
ten vil altid kalde på nye udviklingsmulig-
heder. Så vi bliver ikke arbejdsløse. 

– Men selv om vi skulle søge ud på nye 
græsgange med den her form for teknolo-
gi, så vil vi altid være tilknyttet hestespor-
ten. Vi er grebet. Vi er fortabte. På den 
positive måde altså, lyder det grinende fra 
de to søstre i kor.  

Vi er blevet bidt af en gal væddeløbshest. Vi er faldet 
pladask for miljøet, sporten og spændingen.

Rekord 1.10,5a/1600m * Præmiesum 2,7 mio. kr.

OPSTALDNINGSSTED · Stutteri Hole In One ·  v. Peter Rudbeck · Svansøvej 3 · 7800 Skive · Telefon 23 24 61 97 · prj@danskrevision.dk

DERBYVINDER
Indehaver af absolutte
banerekorder i Skive 1.10,5
og Aalborg 1.10,7

Hurtigste hest på en dansk bane 
i 2017

Avlskommissionens udtalelse til 
Hingstefremstillingen 2016:
En ædel hingst med godt udtryk. 
Velansat hals. Lang skrå skulder 
og velmarkeret lang manke. 
Muskuløs overlinje og kryds.
En ædel hingst med godt udtryk. 
Velansat hals. Lang skrå skulder 
og velmarkeret lang manke. 
Muskuløs overlinje og kryds. 
Stand And Deliver
scorede flotte 74 point.
Stand And Deliver virker
ved frossen sæd.

PRIS Forbedækning 0 kr.
ved levende født føl

10.000 kr.
excl. moms

STAND AND
DELIVER



AVL · BEDÆKNINGSTAL 2017

Tekst: Jesper Elbæk

Foto: Burt Seeger

De konkrete tal for bedækninger af  
danskregistrerede hopper er 554 i 2017. 
I 2016 var tallet 504 og året før igen var 
det 469. Altså en fremgang målt i procent 
på 18,1% fra 2015 til 2017. Vi er på vej 
i den rigtige retning. MEN! Vi har altså 
også været langt nede at vende.

Så sent som i 2012 blev 769 danskregi-
strerede hopper således bedækket, og med 
hård og utaknemmelig matematik, så kan 
man lave en ny beregning, som i denne 
udvalgte periode viser en tilbagegang på 
29,1%. Så alt efter, hvad man ønsker at 
vise, så tillader tallene altså det meste.

Vi tager den positive vinkel
Der er rigtig mange ting, der for tiden 
går i den rigtige retning. Efter daværende 
kulturminister Marianne Jelveds (B) ube-
rettigede angreb på trav- og galopsporten, 
hvor resultatet uomtvisteligt ville have 
været banelukninger af  to-tre væddeløbs-
baner, så blæser der nu positive politiske 
vinde over hestevæddeløbssporten, og kort 
efter nytårsklokkernes bimlen, så trådte en 
liberalisering af  markedet for spil på heste 
i kraft. 

EU har godkendt modellen og forde-
lingsnøglen af  tipsmidlerne er lavet om 
igen, så hestevæddeløbssporten modtager 
langt mere end i Jelveds oplæg. Præmieni-

”Alt er relativt”, sagde Albert Einstein. ”Stol ikke på statistik, du ikke selv har forfalsket”, sagde Winston Churchill. 

Men der er nu ikke noget som helst fordækt ved, at bedækningstallene for danskregistrerede hopper for andet år i 

træk er i fremgang

– for andet år i træk

veauet i løbene er sat betragteligt op, og 
indskuddene er fjernet i langt de fleste løb. 
Højere præmier og lavere omkostninger, 
det er vel dét de fleste har råbt på i man-
ge år? Samtidig har Dansk Hestevædde-
løb lanceret tv-kanalen Fast Track, som 
blandt andet kan ses på www.danskhv.dk 
– uden login endda! Noget der også har 
været heftigt kritiseret i den nuværende 
løsning på Danske Spils hjemmeside.

Og kan man lige ignorere Einstein og 
Churchill et øjeblik, så er der altså også 
fremgang i bedækningstallene i disse år, og 
det er alt andet lige positivt. Men med det 
stigende præmieniveau, så bliver der også 
brug for hestene i de kommende år.

ENS Snapshot blev topscorer
Selv om S J’s Photo-sønnen ENS Snapshot 
måtte notere et fald på hele 37 hopper fra 
2016 til 2017, så blev Gunner Christian-
sens hingst alligevel klar topscorer igen 
som eneste hingst i 2017 med over 100 
hopper tilført, mere præcist 105.

ENS Snapshot har jo produceret et væld 
af  stjerner allerede, og Væddeløbsbladet 
nævner i flæng, Winston Sisa, Politiken, 
Amulet, Apapmand, Wishing Boy, To-
nicetobetrue, Victory Kåsgård, Salina, 
Barolo, Photo Gardenia, Commit Boom 
Bay, Angelina, Bastian T og Balotelli. 

Slet ikke en komplet liste, og grunden 
til nedgangen i antal hopper, skal nok 
findes i intern konkurrence hos Gunner 

Christiansen, som har importeret Musc-
le Hill-sønnen Michael’s Turn, som i sin 
første bedækningssæson i Danmark fik 52 
hopper. Nok til en tredjeplads på listen, og 
det bliver spændende at se disse afkom ind-
tage travbanerne fra år 2020 og fremad.

Great Challenger
med stor fremgang
Hos Foreningen af  Traveropdrættere i 
Danmark – i daglig tale Opdrætterfor-
eningen – har man en del spændende 
hingste på repertoiret. Fløjhingsten er 
naturligvis Great Challenger, som i 2017 
blev suveræn avlschampion med en samlet 
afkomsindtjening på godt 4,6 mio. kr. 

Great Challenger har en rigtig stærk 
C-årgang, altså Derbyhestene i 2017, hvor 
især C D og Cuba Libre Ice har markeret 
sig stærkt med sejre i blandt andet Dansk 
Trav Kriterium, Dansk Hoppe Kriterium, 
Grand Circle 3-års Championat og Dansk 
Avlsløb for Hopper. For ikke at tale om Pe-
ter Spengler-trænede Confidence, som var 
anden i Dansk Trav Kriterium og sejrede 
let i Dansk Avlsløb.

Øvrige reklameheste for Great Chal-
lenger er den tidligere Copenhagen 
Cup-vinder Orali, VM-deltageren Tano 
Bork, DM for Hopper-vinderen Patri-
cia Hastrup, den tidligere årgangsstjerne 
Rusty Dust, sejrsmaskinen Sejr Gammels-
bæk, den kommende elitetraver Amazing 
Dynamite og mange, mange flere. Great 

FREMGANG
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Challenger fik i 2017 tilført 77 hopper, 
hvilket er en fremgang på 37,5% i forhold 
til 2016, hvor Conway Hall-sønnen fik 56 
hopper. Og 51 i 2015 i øvrigt.

Opdrætterforeningens nye hingst i 2017, 
den mangedobbelte elitetraver fra Sveri-
ge, Gigant Neo, fik 16 hopper i sin første 
sæson i Danmark, og så har Opdrætter-
foreningen jo også Yield Boko, som fik 26 
hopper. Alt i alt må det vurderes til at være 
en klart godkendt sæson.

Wishing Stone for
alvor kommet på mode
The Wishing Stone Syndicate med blandt 
andre den tidligere bestyrelsesformand for 
Dansk Travsports Centralforbund (DTC), 

Knud Erik Ravn, i ejerkredsen fik næsten 
fordoblet antallet af  hopper fra 2016 til 
2017.

43 hopper blev det til i 2017, og selv om 
Wishing Stones første årgang – D’erne fra 
2015 – var tidligt ude flere af  dem, så er 
det næppe selve resultaterne hos D’erne, 
som har fået mange følhoppeejere til at 
søge mod Wishing Stone. Det er nok mere 
steppebranden af  positive udtalelser fra 
de trænere, som havde et Wishing Sto-
ne-afkom i træning.

Den første årgang har da også gjort det 
godt, og det er tydeligt, at der er masser 
af  fart i Wishing Stone-afkommene. Så-
ledes gik såvel Diamant Østervang, Dia-
na Østervang og Diamond Is Rough alle 

Drømmen om en Derbyvinder lever hos mange opdrættere. Winston 
Sisas far ENS Snapshot blev topscorer med 105 hopper i 2017.

ENS Snapshot blev 
klar topscorer igen 
som eneste hingst i 
2017 med over 100 
hopper tilført
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 Great Challenger blev suveræn avlscham-
pion i 2017, og har især en stærk Derby-
årgang i form af  Cuba Libre Ice (billedet), 
Confidence og C D.

AVL · BEDÆKNINGSTAL 2017

HINGST HOPPER
I ALT

DANSKREG.
HOPPER

UDL.REG.
HOPPER

ENS Snapshot (US) 105 85 20

Great Challenger (US) 77 69 8

Michael’s Turn (US) 52 52 0

Wishing Stone (US) 43 38 5

Farifant (I) 33 26 7

S J’s Caviar (US) 33 13 20

Yield Boko (S) 26 18 8

From Above U S (US) 24 24 0

Orlando Vici (F) 21 18 3

Gigant Neo (S) 16 15 1

Love You (F) 16 4 12

Broad Bahn (US) 14 12 2

Muscle Hill (US) 14 3 11

Russell Hill (US) 14 11 3

Trophy Catch (US) 14 12 2

Maharajah (S) 12 3 9

Trixton (US) 12 5 7

Zola Boko (S) 11 10 1

Calvin Capar (I) 10 9 1

Judge Joe (US) 10 10 0

Muscles Yankee (US) 10 6 4

Great Challenger 
blev i 2017 suveræn 
avlschampion med 
en samlet afkoms-
indtjening på godt 
4,6 mio. kr.
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Wishing Stone fordoblede antallet af  tilførte hop-
per fra 2016 til 2017, og har i sin første årgang 
nogle spændende og fartfyldte individer. Her ses 
Dumbo før tredjeplads i Dansk Opdrætningsløb.

1.15-tider relativt tidligt på sæsonen. Et 
fjerde stort talent er Donatello Garbo, 
som allerede har vundet tre gange, og he-
sten med størst indtjening er Dumbo, som 
var anden i Aalborg Auktionsløb, tredje 
i Jydsk 2-årings Grand Prix og tredje i 
Dansk Opdrætningsløb.

Sidste års toer går til Sverige
I 2016 fik And Arifant-sønnen Farifant 
tilført hele 72 hopper på Stutteri Shadow 

i Nordjylland, mens tallet i 2017 ”kun” 
var 33. Farifant skal gøre avlstjene-
ste i Sverige i 2018, og Niels Jørgen 
”Shadow” Jensen har i stedet indlogeret 
Broah Bahn på stutteriet. Broad Bahn 
har i 2017 fremvist nogle fine talenter 
på de danske travbaner, f.eks. Complete, 
Ceton Simoni og Ca Va Nova.

Kigger man lidt ned over listen, så 
er det jo enormt spændende, at fire 
danskregistrerede hopper har benyttet 

Muscle Hill og at seks danskregistre-
rede hopper har valgt at gå til Readly 
Express, som er godt på vej til at etab-
lere sig i den absolutte elite i europæisk 
travsport.

Listen over de 21 avlshingste med 10 
eller flere tilførte hopper kan ses andet-
steds i denne artikel, og den komplette 
liste over alle bedækninger i Danmark i 
2017 findes på DTC’s officielle hjemme-
side www.trav.dk.  
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I 2016 blev Skive-amatøren Dennis 
Kristiansen Silas Ulkær årets sejrshest 
med ni sejre og to andenpladser. Det 
ville have rakt til en syvendeplads på 
2017-listen, hvor der virkelig var gang i 
sejrsmaskinerne rundt omkring i landet.

Flest sejre tog Bandit Brick naturligvis. 
Faktisk hele 14 sejre i den meget lange 
sejrsstribe, som først sluttede i Billund 
i rekordforsøget. Herefter følger tre 
bornholmere, nemlig Amadillo C N (Ole 
Møller), Waterjet (Anne Kristine Mikkel-
sen) og Arnbitter Silk (Frank Mikkelsen) 
med hhv. ti, ni og ni sejre. 

Søren Johanssons reklamehest 
hedder VM Viking Cup, og den endte 
også med ni sejre. Det samme gjorde 
Kaj Jensen-trænede C D, som blandt 
andet vandt Dansk Hoppe Kriterium og 
Dansk Avlsløb for Hopper. Sidste hest på 
ni sejre er Jens Simoni-trænede Cash 
Valley, og herefter følger seks heste 
med otte sejre; Giggs Boko, Bastian 
Lendalund, Tough Macoy, Derbyvinde-
ren Bvlgari Peak, Wakanda Pilegård og 
Raul Epice.

Foto: Gorm Johansen

Stand And Deliver hurtigst i 2017

Nuncio har afsluttet karrieren

Bandit Brick
– sejrsmaskine

En af de helt store ikoner har sluttet løbskarrieren. Stefan Melander-trænede Nuncio 
(Andover Hall) nåede 63 karrierestarter med 42 sejre, 14 andenpladser og fire tredjepladser. 
Hertil kommer to femtepladser, og den kvikke læser kan så regne ud, at Nuncio kun var 
uplaceret en enkelt gang. Det var i Olympiatravet på Åby i 2017, hvor Nuncio slet ikke var 
samarbejdsvillig. Samlet blev det til en indtjening på 28,7 mio. s.kr. i karrieren.

Nuncio har haft en stor karriere med sejre i såvel Elitloppet, Oslo Grand Prix, Breeders’ 
Crown, Jubilæumspokalen og Sundsvall Open Trot – og man forventede vel, at Stefan Melan-
der ville matche Nuncio mod Prix d’Amerique i 2018.

Men sådan blev det ikke, og i stedet starter Nuncio nu en ny karriere som avlshingst. Og 
faktisk er Melanders stjerne allerede fuldbooket. Der kan dog stadig købe frostsæd hos An-
sager Dyrehospital, hvis annonce du finder på side 67 i dette nummer af Væddeløbsbladet.    

Foto: Burt Seeger

Selv om det blæste en halv pelikan i Skive på Musketerdagen i april 2017, så blev Jubi-
læumspokalen årets hurtigste løb. De fire hurtigste tider i Danmark i 2017 blev sat i dette 
løb, hvor Peter Rudbeck-trænede Stand And Deliver satte absolut banerekord med tiden 
1.10,5a/1600m. På de næste pladser kom MagicCarpetRide US i 1.10,8 og duoen Crizzly 
Bear og Ophoto Brogård, som begge løb 1.10,9.

Cruzado Dela Noche vandt Copenhagen Cup på Charlottenlund Travbane i 
1.11,1a/2011m, og den hurtige Billund-bane kom naturligvis også med på listen, da Racing 
Mange vandt Sprintermesteren i 1.11,2a/1600m. I øvrigt foran Børge, som med 1.11,3 blev 
den klart hurtigste danskfødte 4-åring i 2017 på danske baner.

Foto: Jørgen Bak Rasmussen

A F  J E S P E R  E L B Æ K
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REDAKTØRENS KLUMME

Selve bylinen på filmen siger det meste. Grib drømmen. Mens du 
kan. Det kræver selvfølgelig mod at gå efter sin drøm. Men det 
kræver ikke mindst, at man kan se mulighederne i livet. At man 
har et positivt syn på livet, og ikke lader sig begrænse eller slå ud 
af  eventuelle forhindringer på vejen.

For det vil altid være forhindringer. Uanset om man er travtræ-
ner, opdrætter, hingsteholder, hesteejer, spiller, tv-seer eller hvilken 
tilknytning man nu engang har til sporten. Noget af  det kan man 
gøre noget ved, andet er kun et skuldertræk værd. For der vil altid 
være brokkere og personer, der render rundt med en kæp, og blot 
leder efter et hjul at stikke den ind i.

Hvad drømmer du om?
Alle har drømme. Alle drømmer. Prøv at hæv blikket engang. Luk 
øjnene. Hvad drømmer du om? Er det at vinde Derbyet? Er det at 

GRIB DRØMMEN
– mens du kan!
For knap fire et halvt år siden var der gallapremiere på Tarok-filmen ”Tarok – Grib drømmen mens du kan”. En fin 

fortælling med nogle fremragende mandlige biroller – især overstarteren i Karl Laursens debutløb – og nogle gode, 

sunde pointer undervejs. 

få arbejde hos en travtræner? Er det at lave et opdræt, som bliver 
solgt til seks cifre på en åringsauktion? Er det at få tilført 30 hopper 
til din avlshingst? Er det at vinde den store gevinst i V75? Eller 
hvad er det?

For alle drømmene gælder samme præmis. Den er nævnt i over-
skriften: ”Mens du kan”. Og det betyder selvfølgelig, at du skal 
gøre noget ved dine drømme, inden det er for sent. Mens du har 
mulighederne. 

Prøv samtidig at holde de personer med kæppene væk. Ignorer 
dem. Fortæl dem, at du altså har en anden plan, end at blive op-
holdt af  deres obstruktioner. Sats. Køb. Knokl. Drøm. Og Jante-
loven? Glem den.

De bedste hilsener fra
Jesper Elbæk – Redaktør, Væddeløbsbladet

Alle har drømme.
Alle drømmer.
Prøv at hæv blikket engang. 
Luk øjnene.
Hvad drømmer du om?

Klummen er udelukkende udtryk 
for skribentens egen holdning.
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TRAVHISTORIE · NÅR SEJRSKÆDEN KNÆKKER

Hele trav-Danmark har fulgt med i den kæde på 20 sejre fra 12. august 2016 til 28. september 2017, som den nu 

femårige Bandit Brick sammen med Steen Juul har taget. Og fulgte sikkert også med, da kæden knækkede 24. 

november i Billund – netop som den nye danske rekord for sejre på stribe skulle markeres og manifesteres

Tekst: Lars Donatzky

Foto: Burt Seeger m.fl.

Det kunne her konstateres, at hesten efter 
pause ovenpå mindre skade, iført sko og 
med lidt uheld i starten, led et klart neder-
lag efter en meget tapper indsats. Løbet 
blev kørt i et voldsomt tempo med Bandit 
Brick som angriber. Den opsætsige mod-
stander Aros Line med Birger Jørgensen 
i sulkyen blev besejret klart, men parret 
blev til slut et let bytte for Armani S og 
gæste kusk John Køhler.

Udtrykket ”dødens” viste sig her beret-
tiget, og som man kan læse nedenfor, var 
nederlaget på flere måder sammenligne-
ligt med situationen, da Copperscot for-
søgte at tage sejr nummer 19 og Opus GT 
nummer 21. 

Og sejren var vel specielt sød for John 
Køhler. Han satte rekord og tabte forsøg 
på sejr nummer 19 med Copperscot, og 
han er indehaver af  rekorden på 20 sejre 

med Kandar. En rekord, der nu deles med 
både Opus GT og Bandit Brick. 

Det er måske ikke helt let historisk at 
få et korrekt overblik over rekordsætterne 
med hensyn til lange sejrsrækker gennem 
dansk travsports historie, men efter 1950 
skulle det være sikkert nok.

Addison 10 på stribe i 1937
I 1937 satte Sofus Sørensens 5-årige ameri-
kanertraver Addison sæsonrekord med 22 
sejre, og blandt disse var der en ubrudt ræk-
ke på 10, som indeholdt et odds på 0,97 (!) 
og som sluttede med karrierens største sejr, 
Svensk Mesterskab i Malmø foran svenska-
merikanere som Bulwark og Guardsmann. 
I sulkyen sad Jägersro-træneren Nils Søl-
berg, da Sofus var optaget af  Lundens løb.

Nederlaget kom ugen efter, den 10. okto-
ber i Charlottenlund, hvor Addison og Sø-
rensen ikke magtede at give Arnold Jensens 
topsprinter Rigtig 60 meter forud på 1600 
meter. Det var ikke helt uventet. Rigtig 
gav oddset 1,66 mens Addison præsterede 

NÅR SEJRSKÆDEN

– Bandit Brick, Opus GT og Copperscot alle 
ofre for toptempo og dødens

KNÆKKER

karrierens tredjehurtigste tid 1.20,0. Også 
heste som Sonny Diamond og Lauritz præ-
sterede lange sejrsrækker på den tid. 

Leo Axworthy 13 over tre sæsoner
En af  de bedst afstammede heste i 1946 
var Leo Axworthy, som var overlevende 
tvilling efter den seksdobbelte avlscham-
pionen Captain Axworthy og den danske 
mester fra 1933, den tyskfødte Edellinde.

Leo Axworthy startede først som fireårs 
og vandt en række sejre, men han gjorde 
ikke større væsen af  sig og blev med sine 
”glasben” startet sjældent. Men som fem-
års begyndte han på sin sejrsrække den 11. 
april for Paul Groch jr., og for ham vandt 
hesten 11 sejre på stribe i 1951 og 1952. 
Herefter var der pause og trænerskift til 
Jens Ipsen, og med sæsondebut så sent 
som august 1953 blev det til to nye sejre, 
før nederlaget kom den 30. august.

Parret magtede spillet til 12:10 ikke at 
give 20 meter forud til treårshoppen Po-
lonia og Mark Ingdam, der en måned 
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senere med den nyindkøbte startvogns 
hjælp sænkede Signorinas 17 år gamle 
3-årshopperekord med 2,8 sekunder pr. 
kilometer til 1.21,8 – og næste år var tæt 
på Derbysejr.

Leo Axworthy vandt i alt 31 sejre, og 
blev desuden berømt som far til bl.a. den 
suveræne Derbyvinder og hoppestjerne 
Karina Axworthy.

Nicolaisens 14 i Amagers krisetid
Nicolaisen med den pudsige kombination 
af  den begrænsede USA-import Gentry 
Allen og topafstammede Vilhelmine hav-
de sin storhedstid for Jens Jensen på Ama-
ger i et par af  banens sidste år, hvor kon-
kurrencen var behersket efter afgang af  de 
fleste trænere til Charlottenlund. 

Stimen startede for 5-årsvallakken 27. 
juli 1972 og sluttede 2. september 1973 
med et uventet nederlag en uge senere, 
hvor min overskrift i Politiken var, at V5 
blev lavet om til V4. Det gjorde det så 
ikke. Nederlaget var reelt og var til en af  

1: Copperscot tog 18 sejre i træk på syv forskellige baner med 12 
forskellige kuske. 

2: Opus GT deler sejrsrekorden med 20 sejre i træk med Kandar og 
Bandit Brick. De 19 af  sejrene kom med amatørkusken Vibeke 
Laursen.

3: De fleste troede nok, at Bandit Brick skulle tage sejrsrekorden 
alene. Men i rekordforsøget i Billund gik det galt efter et hårdt og 
uheldigt løb.

1

2 3

Havde John K. Han-
sen ikke startet Opus 
GT i et meget stærkt 
besat Firkløverløb i 
Charlottenlund, så 
havde Opus GT haft 
25 sejre i træk

”Amager-finalens” andre få stjerner, Der-
byvinderen Loyal med Eivind Schnell, der 
afgjorde bagfra efter nogen kamp.

Taroks 17 med Derby og 
Koster Memorial
Tarok vandt i alt 15 sejre som treårs to år 
senere, men Nicolaisens sejrsrække blev 
først brudt i 4- og 5-årssæsonen, hvor 
hingsten med Jørn Laursen vandt 17 sejre 
på stribe. Og det er helt uden sammenlig-
ning den flotteste kæde af  dem alle. 

Heri indgik blandt mange andre store 
sejre Dansk Trav Derby og de to ufor-
glemmelige sejre over Wiretapper i N.J. 
Koster Memorial. Præstationer mange – 
som jeg – vel betragter som det største i 
dansk travsports historie. 

Sejsrækken startede 5. juni 1976 med 
triumf  i Billunds 4-års Mesterskab efter 
nederlag til bl.a. Tornado Hammer og 
Peter Hansen i den indledende afdeling 
samme dag. Og kæden knækkede ved den 
voldsomme startgalop sammen med fle-
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ske Eleazar, så helt forkert var vurderin-
gen af  Tarok næppe.

Copperscots 18 på
syv baner med 12 kuske
Hestebørsens røde amerikaner Copper-
scot blomstrede helt op som 9- og 10-års 
i 1983 og 1984 med 18 sejre på stribe. 
Hesten, der var købt for 25.000 kr., havde 
problemer med en hov og med kalkdan-
nelser i koden, men voksede sig langsomt 
fra problemerne. Den havde høj klasse, og 
det unikke i sejrsrækken var, at de 18 sejre 
kom i hus med kuskene John K. Hansen, 
Harald Lund, Martin Lund, Kent Fri-
borg, Birger Jørgensen, Peter Bratholm, 
Peter Hansen, Bøje Laursen, Leif  Løf-
gren, Erik Iversen, Jens Ferløv og den nor-
ske verdensmester Ulf  Thoresen. 

På banerne i Aalborg, Billund, Odense, 
Bjæverskov, Nykøbing Falster, Skive og 
Charlottenlund. 12 kuske og syv baner, og 
i træning hos Bjarne Pedersen, uanset de 
skiftende kuske. Sejrsrækken startede den 
6. november 1983 med Ulf  Thoresen i 
Aalborg – og sluttede i Billund, da John 
K. Hansen vandt med hingsten 15. marts 
1984. 18 starter på lidt mere end fire må-
neder! 

Nu kom den hidtil vanskeligste opgave i 
Billund d. 24. marts 1984. Startspor nr. 12 
i anden række mod Baldrian B med Max 
Nielsen i den første Gulddivision i V6 i 
Jylland. Copperscot med John K. Hansen 

var favorit, Baldrian B næstfavorit, og de 
to tog voldsomt livtag midtvejs i løbet.

Copperscot fik føring til sidst, men stod 
ikke distancen og løb uplaceret, mens 
løbet gav sejr til Clausen Lillevang med 
Leif  Larsen foran Baldrian B. I øvrigt var 
det det V6-spil, hvor mange kørte, som 
havde de stjålet både hest og vogn, hvor 
vinderoddsene varierede mellem 10,03 og 
51,86 – og hvor en spiller med to rigtige 
femmere tjente over 700.000 kr. 

Copperscot mødte herefter op i den 
første guldfinale i V6, og var ved at ska-
be sensation med Leif  Løfgren i et sidste 
øjebliks lynangreb på storfavoritten Empi-
re Vixi med Axel Jacobsen. Største præ-
mie i sejrskæden var 9.000 kr. ved sejr for 
Løfgren i Lunden, men sent i 1984 vandt 
Copperscot en Guldfinale og 30.000 kr. i 
V6-spillet for Steen Juul, der blev kusk nr. 
17 af  i alt 21 med sejr sammen med hing-
sten. For Jørn Laursen førte Copperscot i 
øvrigt længe EM for amatører i Schweiz, 
før den sluttede som tredje.

Kandars 20 før
en ødelæggende galop
Kandar blev tilbudt John K. Hansen og 
hans hesteejere med besked om, at her var 
tale om en billig væddeløber eller en dyr 
slagtehest, men at det krævede et halvt år 
fri og kastration. Det blev sådan. Hesten 
var fin som fireårs, men sejrsrækken kom 
som 5- og 6-års. Fra den 5. juli 1988 til 

Taroks sejrsrække
på 17 indeholdt 
blandt andet Dansk 
Trav Derby og de 
uforglemmelige sejre 
over Wiretapper i N.J. 
Koster Memorial

TRAVHISTORIE · NÅR SEJRSKÆDEN KNÆKKER

Danmarks mest kendte hest gennem alle tider, Tarok, vandt som 4- og 5-års 17 sejre i træk, heriblandt 
Derbyet og N.J. Koster Memorial. Ses her ved DM-sejren i 1978.

re andre i Åby Stora Pris 23. maj 1977, 
hvor Tarok var storfavorit til 19:10. I da-
gene op til det løb havde både svenske og 
danske journalister hesten som favorit til 
Elitloppet 14 dage senere. 

Tarok jagtede op til feltet i Gøteborg, 
fik ny fejl, og det blev indledningen til 
en periode med uheld, galop og stress, 
som nærmest er reglen for Derbyvindere 
et år efter. Men værd at bemærke er, at 
Wiretapper og Sören Nordin først blev 
fanget på målstregen i Elitloppet af  fran-
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hed, når sejrskæden er startet, idet Tarok 
dog var yngst af  disse med fire år, da de 
17 sejre skulle fremrulles. To af  dem har 
fået kæden brudt ved galop, de øvrige ved 
uoverkommelige opgaver.

Men det har været heste med næse for 
sejr, også uden for sejrskæden. De syv står 
med følgende antal karrieresejre iflg. bl.a. 
Henrik Berg og Kenn Erik Bech på trav-
sportshistorie.dk: Tarok 111, Kandar 57, 
Nicolaisen 49, Opus GT 43, Copperscot 
41, Addison 38 og Leo Axworthy 31. 

Hvor langt den hidtil yngste sejrshest 
Bandit Brick når, kan kun tiden vise. Men 
nederlaget er tilgivet og mulighederne sy-
nes store.

Efter nederlaget har ”Banditten” taget 
to sikre sejre, men en ny sejrsrække er vel 
utænkelig, idet træner Steen Juul har vars-
let hårde opgaver udenlands for Yankee 
Glide-sønnen.  

den 20. marts 1989. Ikke færre end fem 
gange reparerede In Control-sønnen ga-
lop fra sine notoriske startvanskeligheder 
i voltestart, bl.a. i sæsonfinalen på Fyn 
1988, hvor hesten på sprint var 10-15 me-
ter bag Harald Lunds Hotfoot på sprint 
med 40 meters tillæg. 

I forsøg på sejr nr. 21 i rækken gik det 
galt. Lollo med Ole Petter stod 20 meter 
foran, og med 30-40 meters terræntab 
i starten måtte parret nøjes med anden-
plads. Alle 20 sejre i Odense, alle med 
John K. Hansen. 

Opus GT’s 20 indeholdende
Provinsmesterskab
Den røde hingst Opus GT, søn af  Rotary 
og dermed lillebror til stjernerne Gloria 
GT og Moonlight GT, var ligesom Kan-
dar til start allerede som treårs. Det skete 
med Jørn og Mogens Laursen, men hesten 
havde problemer med sit temperament, 
og også den måtte gennem en pause, en 
kastration og en operation i et ringbånd. 

Derfor kom sejrsrækken først i 6- og 7-års-
alderen, og igen spiller John K. Hansen en 
rolle. Han vandt med hesten i 1993, men 
havde han ikke startet Opus GT samme år 
i et meget stærkt besat Firkløverløb i Char-
lottenlund den 19. juni med femteplads, så 
havde Opus GT haft 25 sejre i træk. Nu 
vandt vallakken efter Firkløvernederlaget 
20 i træk, heraf  19 med Vibeke Laursen og 
én med Preben Kjærsgaard, og den stør-
ste præmie på 50.000 kr. i sejrskæden blev 
hjemført af  Vibeke, da hun gjorde Opus 
GT til Provinsmester i 1994. 

De 20 sejre forløb fra 2. juli 1993 til 23. 
maj 1994. Nederlaget kom 6. juni 1994 i 
Skive, hvor Jørn Laursen fik føring med 
Ræs Steensgård i topfart og tog imod nie-
cen, der måtte tage til takke med angribe-
rens rolle. Ræs vandt og Opus faldt med 
ære. 

Heste med næse for sejr
Fælles for de syv nævnte stjerner før Ban-
dit Brick er, at de har haft en vis moden-

HH CARE, Hestlundvej 2, 7323 Give
Telefon: 7026 3009, Mail: hhcare@hhcare.dk, www.hhcare.dk

Marstalls serie af müsli til sportsheste er nøje sammensat for at møde 
behovet hos heste der trænes hårdt. Vælg mellem Champion, et 
koncentreret tilskudsfoder med urter og ekstra E-vitamin, kan bruges 
som ”topping” til det normale foder. Amino Sport Müsli, et fuldfoder 
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med høj energi inkl. havre.
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TEMA · RIGETS TILSTAND

Tekst: Jesper Elbæk

Udgangspunktet er som de fleste ved 
nogle planer og trusler om voldsomme 
nedskæringer på de millioner man via 
tipsnøglen modtog hvert år. Daværen-
de kulturminister Marianne Jelved ville 
skære midlerne fra cirka 92 mio. kr. til 62 
mio. kr., hvilket – med et fortsat monopol 
på hestespillet til Danske Spil – med stor 
sandsynlighed ville have betydet baneluk-
ninger og langsom men sikker afvikling af  
hestevæddeløbssporten.

Sådan gik det heldigvis ikke, for ledel-
sen i den danske hestevæddeløbssport tog 
skeen i den anden hånd – og nu står vi 
på den anden side af  ”Det Røde Hav”, 
nogenlunde tørskoede ligesom Moses – og 
med et godt resultat i hånden. Spillet på 
heste blev liberaliseret ved årsskiftet, og lo-
ven om tipsmidlerne blev tredjebehandlet 

GODT BEGYNDT
– er halvt fuldendt!

Ved denne artikels deadline har hestevæddeløbssporten i Danmark været på egne ben en god måneds tid, og 

trods nogle børnesygdomme, så er det vel ikke gået så ringe endda. Sagt på jysk. 

i julemåneden. Med et resultat, som netto 
er 24-30 mio. kr. forbedret i forhold til Jel-
ved-modellen.  

Så var der ligesom styr på de overord-
nede ting, og man kunne knokle på med 
”alt det andet”. For Dansk Hestevæddeløb 
overtog også selv produktionen af  tv-bille-
derne nogle timer efter Dronning Margre-
the II var færdig med at tale til nationen. 
I praksis lavede man en samarbejdsaftale 
med STV Production A/S, hvor rutinere-
de Carsten Rabjerg fulgte med over som 
redaktionschef.

Irriterende børnesygdomme
Hvor man tidligere har sendt og produ-
ceret tv fra de danske trav- og galopbaner 
på selve banerne, bliver alle signaler nu 
sendt fra banerne via fiber til continuity 
på Amager, hvor Fast Tracks studie også 
er placeret. Der bliver selve udsendelserne 

på Fast Track så produceret, og det giver 
mulighed for at levere et endnu bedre pro-
dukt – billigere.

– Ja, de penge som førhen blandt an-
det gik til en OB-vogn og en følgevogn, 
brændstof  og mandskabstimer i forbindel-
se med transport rundt til de danske væd-
deløbsbaner, de kan nu bruges på at lave 
et federe produkt til slutbrugerne, indleder 
Carsten Rabjerg, som dog naturligvis er 
lidt irriteret over de børnesygdomme man 
er stødt på i starten.

– Det mest ærgerlige er faktisk, at fejlene 
skyldes eksterne leverandører vi arbejder 
sammen med. Jeg kan garantere, at alt på 
Fast Track sendes i så høj HD-kvalitet, 
som ikke tidligere har været i dansk he-
stesport. Hastigheden på streamingen er 
blevet justeret, så problemerne med ”hak” 
i udsendelsen er elimineret, og der er også 
rettet op på de grafikproblemer vi har haft 
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i ”continuity”-delen, hvor odds ikke altid 
er vist med to decimaler og ind imellem 
i forkert rækkefølge. Det har også været 
svært at få V-spils procenterne ind, men 
det ville også have været besynderligt, hvis 
alt havde virker fra dag ét, fortæller Car-
sten Rabjerg.

Tv-produktet for hestevæddeløbsspor-
ten i Danmark hedder Fast Track, og sen-
der alle danske løb – foreløbig uden login 
– på www.danskhv.dk og på www.bet25.
dk – den primære samarbejdspartner in-
den for spilleområdet. Det betyder, at alle 
frit kan tænde for Fast Track-playeren på 
deres smartphone, tablet eller smart-tv 
– og således er markedet allerede vokset 
enormt i forhold til en loginløsning med 
NemID hos www.danskespil.dk. 

Derudover kan man fortsat se danske 
hestevæddeløb på Danske Spils tv-ka-
nal Dantoto Racing Live, hvor man dog 
må finde sig i også at få serveret engelske 
galopløb, franske løb og øvrige ”delika-
tesser”. Man kan selvfølgelig også se Fast 
Track på sit tv via ”SportsBoxen”, som 
kan købes via Dansk Hestevæddeløbs 
hjemmeside www.danskhv.dk. 

– Vi satser enormt meget på de danske 
løb, og går efter at lave udsendelser med 
meget høj kvalitet. Det ses blandt andet 
ved vores featurevideoer, som naturligvis 
også bringes på Dansk Hestevæddeløbs 
medier, så vi opnår den synergi, som alle 
har savnet i mange år. På storløbsdagene 
vil vi have to personer i studiet, en løbs-
speaker, en staldreporter og yderligere en 
dedikeret reporter, som har frie hænder til 
at jagte de aktuelle historier, som opstår 
undervejs. De historier, der er med til at 
give udsendelserne nerve og intensitet, af-
slutter Carsten Rabjerg.    

Hårdt arbejde har givet resultater
Da Henrik Friis blev direktør for Dansk 
Hestevæddeløb for nogle år siden, havde 
han næppe forudset en dagligdag, hvor 
politik og lovgivning fyldte mere end mar-
kedsføring og kommunikation. Men sådan 
blev det. Marianne Jelved raslede så vold-
somt med sablen, at arbejdstøjet i højere 
grad kom til at bestå af  jakkesæt og slips 
end løs skjorte med oprullede ærmer.

Nu er man langt om længe det politiske, 
og trods mange brokkere og negativister 

rundt omkring, så kom man i mål. Med 
et rigtig godt resultat. De næste fem år er 
hestevæddeløbssporten sikret flere penge 
end man har været vant til – og derefter 
udfases tipsmidlerne successivt over nog-
le år.

Man har lavet et formelt samarbejde 
med Sverige, og dansk hestevæddeløbs-
sport bliver sidestillet med en svensk stor-
bane, f.eks. Derbybanen Jägersro Trav-
bane. Den endelige aftale skal selvfølgelig 
lige godkendes i de respektive forbund.

Bet25.dk officiel partner
Det svenske spilleselskab ATG har lavet 
en betinget købsaftale med Bet25.dk, og 
Bet25.dk bliver således dansk hestevædde-
løbssports partner på hestespil i Danmark. 
Liberaliseringen af  hestespil forventes i 
øvrigt i Sverige fra 1. januar 2019. Norge 
skal på sigt også med i samarbejdet.

– Der er tale om et væsentligt tocifret 
millionbeløb i samarbejdsaftalen med 
svensk hestevæddeløbssport. Over tid sti-
ger dette beløb yderligere, og efter 2027 
skal beløbet kunne finansiere hestevædde-
løbssporten uden støtte fra tipsmidlerne, 
fortæller Dansk Hestevæddeløbs direktør 
Henrik Friis, som – sammen med sin be-
styrelsesformand Peter Rolin – har været 

på road show for at fortælle om den nye 
virkelighed pr. 1. januar 2018.

– Udgangspunktet var 62 mio. kr. plus 
et banespil på cirka 10 mio. kr. Uden no-
gen særlig mulighed for indflydelse og med 
betydelige nedskæringer og banelukninger 
som naturligt resultat. Nu får vi i stedet en 
samlet indtægt på mellem 101-138 mio. kr. 
de kommende år, og ikke mindst et stærkt 
samarbejde og integration mellem dansk 
og svensk hestesport, afslutter Henrik Friis.

Efter planen åbner Bet25.dk for puljes-
pil – altså V5, V4, Plads, Tvilling – ja alle 
spil med fast tilbagebetalingsprocent med 
indskud, som samles i fælles puljer med 
Danske Spils hestedivision Dantoto samt 
øvrige spiludbydere, der måtte komme til. 
Banespillet for de danske væddeløbsbaner 
fortsætter på nærmest uændrede betingel-
ser som de seneste mange år, altså cirka 
20% i provision, så incitamentet for at skaf-
fe besøgende er fortsat højt og vigtigt.   

Derudover arbejdes der for tiden 
hårdt på at skabe et spillemagasin – som 
i øvrigt også får navnet Fast Track. I Fast 
Track-avisen – som bliver et online, print-
venligt produkt – vil de danske løb igen få 
førsteprioritet, og dygtige eksperter vil sør-
ge for at servicere og tilgodese både nye og 
eksisterende spillere.  

Udgangspunktet var 62 mio. kr. plus et
banespil på cirka 10 mio. kr. med betydelige 
nedskæringer og banelukninger som naturligt 
resultat. Nu får vi i stedet en samlet
indtægt på mellem 101-138 mio. kr.
de kommende år, og ikke mindst et stærkt 
samarbejde og integration mellem
dansk og svensk hestesport
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ANPARTSHESTE · TEAM LUNDEN

Tekst: Jesper Elbæk

Foto: Martin Timm Holmstav

Team Lundens anpartsprojekt er ganske 
godt udtænkt. Konceptet er ikke nyt, og 
blev afprøvet for mange år siden med 
travhesten Enjoy DR2. Men en succes må 
gerne gentages, og det gjorde Lunden så.

Det smarte ved konceptet – efter denne 
artikels forfatters ydmyge mening – er at 

man kan være med i en tophest for me-
get små penge, og samtidig have mulig-
heden for at vinde hesten til ejendom, 
når projektet når vejs ende. For der var 
sat en udløbsdato på anpartsprojekterne 
med Commit Boom Bay, Bali og What 
A Babe.

Slutdatoen var 29. december – Lun-
dens sidste løbsdag i 2017 – hvor der 
skulle trækkes lod om hestene i vinder-

cirklen. Og der var mødt rigtig mange 
anpartshavere frem. Men sådan skal det 
selvfølgelig også være, når Bali var solgt 
ud i 600 anparter, Commit Boom Bay i 
500 og What A Babe i 250. Alle i anpar-
ter á 1.000 kr. som et engangsbeløb.

Bali røg på internetauktion
The Liquidator-sønnen Bali havde en 
kanonsæson i 2017, hvor det blev til sejr 

Charlottenlund Travbane har i 2017 haft rigtig stor succes med de tre anpartsheste,

som blev indført i ejerpseudonymet Team Lunden. Især den 3-årige hoppe Commit Boom Bay

og 4-årige Bali gjorde det fremragende, og vandt begge årgangsløb

ODDS 300
PÅ BALI!

Primus motor i Team 
Lunden-projektet, Carsten 
Bundgaard, og den kendte 
sexolog Joan Ørting styrede 
slagets gang i vindercirklen 
29. december, hvor der 
blev trukket lod om Bali, 
Commit Boom Bay og 
What A Babe.
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Salgsprisen på 
internetauktionen 
blev flotte 300.000 
kr., og således kan 
man sige, at Bali gav 
pengene 300 gange 
tilbage for vinderen 
Jørgen Thøgersen

i storløbet Grand Circle 4-års Champio-
nat, andenplads i Dansk Trav Derby bag 
en suveræn Bvlgari Peak og tredjeplads i 
Jydsk 4-årings Grand Prix. 

Det var den landskendte sexolog Joan 
Ørting, der skulle være lykkens gudinde 
i vindercirklen, og hun trak et nummer 
på anpartslisten, som tilhørte folkepen-
sionisten Jørgen Thøgersen fra Køge. 
Han så lodtrækningen hjemme på com-
puteren, og valgte efter et kort samråd 
med familien at sætte Bali til salg på en 
internetauk tion på Lundens hjemme-
side travbanen.dk.

Dén auktion sluttede 9. januar, og salgs-
prisen blev flotte 300.000 kr. Således kan 
man sige, at Bali gav pengene 300 gange 
tilbage for Jørgen Thøgersen, som sikkert 
også investerer i Lundens to nye anparts-
heste, Cutty Sark og Copain d’Amerique, 
som skal trænes af  hhv. René Jonassen og 
Thomas Fischer.

Commit Boom Bay blev anpartshest
Hvor vinderen af  Bali sad hjemme foran 
computeren, så var vinderne af  3-åri-
ge Commit Boom Bay til gengæld på 
plads. Det var brødrene Nicolai og Fre-
derik Herbert Mammen, som vandt ENS 
Snapshot-hoppen, som absolut er blandt 
favoritterne til Dansk Hoppe Derby, Jydsk 

Derbytoren og vinderen af  Grand Circle 4-års Championat, Bali, blev vundet af  folkepensio-
nist Jørgen Thøgersen, og blev efterfølgende solgt på internetauktion for 300.000 kr.

4-årings Hoppe Grand Prix og Grand 
Circle 4-års Hoppechampionat og Aal-
borg Hoppechampionat. Ja, kort sagt alle 
storløbene for de 4-årige hopper.

For Commit Boom Bay er god. Rigtig 
god. Og hun vandt i 2017 såvel Jydsk 
4-årings Hoppe Grand Prix i Aarhus som 
Grand Circle 3-års Hoppechampionat 
i Skive, og blev i Væddeløbsbladets Års-
revy rangeret som den næstbedste hoppe i 
C-årgangen, kun slået af  Kaj Jensen-træ-
nede C D, som blandt andet vandt Dansk 
Trav Kriterium og hoppeversionen af  
Dansk Avlsløb.

Da de unge Mammen-brødre lige have 
sundet sig ovenpå deres lodtrækningsheld, 
så besluttede de sig for at lave Commit 
Boom Bay til en ny anpartshest, bare med 
væsentligt færre anparter. Med hjælp fra 
primus motor i Team Lunden, Carsten 
Bundgaard, og Commit Boom Bays træ-
ner Nicolaj Andersen, blev anpartsprojek-
tet en realitet – og uden at nævne konkrete 
beløb (som er kendt af  redaktionen, red.), 
så blev Commit Boom Bay en større lod-
trækningsgevinst end Bali var…

What A Babe ikke anpartshest 
Nu 7-årige What A Babe (ENS Snapshot 
– JLO Monsterbabe) har haft en udmær-
ket sæson, og har vundet tre gange i 15  

starter. Indtjeningen blev knap 50.000 kr., 
og de nye ejere – Dorthe Grankvist og 
Tina Mogensbæk – forsøgte også via en 
facebookgruppe at lave deres nye hest til 
et anpartsprojekt. 

Ved redaktionens deadline er seneste nyt 
dog, at anpartsprojektet ikke blev til noget, 
og således er det blot at håbe, at What A 
Babe i stedet løber stærkt for Grankvist og 
Mogensbæk.

Team Lunden har som tidligere nævnt 
sat et nyt anpartsprojekt i søen med de 
to 4-årige heste Cutty Sark og Copain 
d’Amerique. Her er der pt. solgt cirka 
600 ud af  950 anparter, så selv om Væd-
deløbsbladet er et langsomt medie i for-
hold til internettet, så er det sikkert også 
muligt at købe en anpart, når du læser 
disse linjer.

Væddeløbsbladet letter på hatten
Væddeløbsbladet letter på hatten over 
Team Lunden anpartsprojekterne, og kan 
kun bifalde, hvis landets øvrige vædde-
løbsbaner laver noget lignende.

Det er selvfølgelig forbundet med en del 
administration, men der kan sikkert også 
tjenes en skilling – samtidig med at man 
får nye mennesker ind i sporten og skaf-
fer en eller flere årgangsheste til sin egen 
bane. 
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Fredag 16. marts afholder Dansk Travsports Centralforbund (DTC) sin årlige 
Hingstefremstilling. Det foregår igen i år på Stutteri Laser på Fyn, og alle er 
velkomne.

Ved redaktionens deadline var der seks tilmeldte heste, hvoraf især en 
enkelt tiltrækker sig ekstra opmærksomhed. Det er nemlig ”Årets Hest 2017”, 
Dontpaytheferryman, som i en alder af blot tre år bliver sendt til kåring af sin 
ejer Peter Rudbeck, som i løbet af vinteren har haft sin ubesejrede Cantab 
Hall-stjerne på Ansager Dyrehospital for at blive tappet.

De øvrige fem hingste til Hingstefremstilling 2018 er Born In The USA (Mus-
cle Hill), Become Money (Sam Bourbon), Quid Pro Quo (Yankee Glide), Running 
Sea (Supergill) og Teddybear Song (Windsongs Legacy). Læs mere på trav.dk.

Foto: Burt Seeger

Hingstefremstilling
fredag 16. marts

Prix d’Amerique 2018
blev et kanonrace!
Der var på forhånd lagt op til et brag af en duel mellem Frankrig 
og Sverige. Bold Eagle og Readly Express. Begge i øvrigt med 
Ready Cash som far… Og publikum fik, hvad de kom efter. 

Begge heste var godt med fra start, og Readly Express med 
Björn Goop sad undervejs i andet par udvendigt, skygget af 
Bold Eagle og Franck Nivard i positionen lige bagved.

Mand mod mand. Hest mod hest. Det lå i kortene, at Björn 
Goop var nødt til at angribe først, og det gjorde han også med 
6-700 meter hjem. Bold Eagle fulgte med, først klinet i ryg, og 
dernæst i eget angreb i fjerde spor.

Ned gennem opløbet kunne det blive både en dreng og en 
pige, og det lignede længe, at Bold Eagle skulle knække Readly 
Express. Men den Timo Nurmos-trænede stjerne slog kontra, 
og vandt i toptiden 1.11,2/2700m. I øvrigt præcis samme 
vindertid, som Bold Eagle vandt på i 2017.

Der var €450.000 i førstepræmie til Readly Express, hvis 
næste store mål i 2018 er at vinde Elitloppet.

Foto: Kanal75

A F  J E S P E R  E L B Æ K
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Custom-Chrono
Custom lancerer ny 
kulfibersulky
Den nye meget lette kulfibersulky får navnet 
Custom Chrono, og forventes klar til levering 
i løbet af foråret. Custom Chrono kan dog al-
lerede nu forudbestilles hos Customs danske 
forhandler Travdiscount.

For mere info se
www.kinnerup-hesteartikler.dk 

Forventet pris: € 8.200 (ekskl. hjul)  

NYHED fra SPILLERS 
Mash på 60 sekunder 
Velegnet til alle heste, store som små, unge 
som gamle. Speedy Mash Fibre består af 
roepiller og mash, med et højt fiberindhold, 
uden korn og melasse. Med præbiotisk FOS 
og probiotisk levende gærceller til at under-
støtte mikroorganismerne i fordøjelsen. 
Blandes med 3 dele koldt vand til 1 del 
Speedy Mash Fibre. Er klar på bare 60 
sekunder. 

Fås i 20 kg. sække. 

For mere info se www.hhcare.dk



FOTOKONKURRENCE · VINTERTEMA

VINTERTEMA
Det har ikke ligefrem været isvinter i Danmark i år, men alligevel har Væddeløbsbladets læsere sendt mange gode vinterbil-

leder ind af deres heste. På disse sider bringer vi et udpluk af de bedste, og vinderen blev Christina Jørgensen, som har ind-

sendt et hyggeligt foto af rensdyret Rex Loudeac, hvis øjne måske nok afslører, at den nu 10-årige Loudeac des Bordes-søn 

ikke synes det er verdens bedste idé med fast rensdyrørehætte…

1

2

3

Tekst: Jesper Elbæk

1: Rex Loudeac har fået fast rensdyrørehætte på, men trods ”mishandlingen”, så 
vandt Rex Loudeac sin første start i 2018 med fotografen Christina K. Jørgensen 
selv i sulkyen.

2: Berit Hermansen har været i den store julekasse, hvor hun fandt en nissehue. 
Den fik Dream Hastrup på, mens Desavi D – begge heste er med i Aarhus-træ-
ner Kaj Jensens anpartsprojekt Stald Linie 3 – slap med skrækken. 

3: Aalborg-træner Jeppe Juel var nomineret til Trav- og Galopsportens Galla som 
både træner og kusk – og i øvrigt også som træner af Bikini i kategorien Årets 
4-åring og Tripolini V P i kategorien Årets ældre hest. Juel fik en enkelt pris med 
hjem fra gallaen, nemlig med Tripolini V P, men forholdene hjemme på gården i 
Vindblæs ved Løgstør er også terapi for sjælen, så der kan arbejdes nye vindere 
frem. Jeppe Juels bedre halvdel Sarah Bäckman har indsendt det smukke foto 
fra en tidlig vintermorgen.

fotokonkurrence
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Se hestevæddeløb på vores nye tv-kanal Fast Track - Powered by the Game. 
Fast Track, som er ejet af sporten selv, har særligt fokus på danske løb. Vores 
veloplagte eksperter bringer dig livereportager, kyndige spiltips, spændende 
interviews og grundige analyser. Har du lyst til at se med?

VÆDDELØB

Læs mere om dine muligheder for at se Fast Track på

www.danskhv.dk

SPORT 
VINDERCHANCER SPIL

LIVEREPORTAGER
STALDTIPS

SPÆNDING



MÅNEDENS HEST · OKTOBER 2017

Dontpaytheferryman kan måske vise sig 
at være den bedste hest familien nogensin-
de har haft, selv om hesten kun er i starten 
af  sin karriere.

– Jeg har altid haft svært ved at skulle 
forholde mig til mine egne heste, men når 
man ser ham på tv fra løbsarkivet, kan jeg 
jo godt se, at han ikke er en typisk lille hur-
tig 2-åring, forklarer Peter Rudbeck, der 
allerede har oplevet en stor – men også på 
ét punkt lidt overraskende – interesse for 
Dontpaytheferryman.

Løbskarrieren har førsteprioritet
– Jeg har vel fået syv uopfordrede henven-
delser om ”Færgemanden” kunne bedæk-
ke nogle hopper, og har da også selv puslet 
med tanken om at bruge ham til en af  vo-
res egne hopper.

– Derfor skal han til kåring engang i 
februar, hvorefter vi måske vil give 10-20 
hopper muligheden for at blive bedækket 
ved ham, for det skal heller ikke blive for 
meget, når han samtidig har løbskarrie-
ren, der absolut skal have førsteprioritet, 
slutter Peter Rudbeck.  

og var i gang med uddannelser, og havde 
ikke råd til hestene.

– Det er derfor først omkring år 2000, vi 
for alvor har satset på det med hestene, men 
selv om vi selvfølgelig har haft – og stadig 
har – masser af  drømme, går det aldrig at 
lægge for mange planer for, hvordan man 
håber det går, fortæller Peter Rudbeck, der 
har ”pakket Dontpaytheferryman ned” for 
2017. 

– ”Færgemanden” skal vinteren igennem 
følge det koncept, som vi altid har fulgt, og 
siden er det bare at håbe, vi bliver forskånet 
for uheld eller sygdom.

– Jeg har bare en fornemmelse omkring 
hesten, at talentet er så stort, at det fortsat 
kan blive meget spændende med ham.

– Han var meget hidsig i Opdrætningslø-
bet, men han er til daglig en utrolig rolig – 
ja nærmest flegmatisk – hest, og jeg er ikke 
nervøs for, at han skal blive for hidsig i lø-
bene fremover, lyder det fra Peter Rudbeck.

Svært at forholde sig til egne heste
For familien Rudbeck har der i snart rig-
tig mange år været masser af  stjerner, og 

Dontpaytheferryman 
var godt på strikkerne 
i Dansk Opdrætnings-
løb, som dog alligevel 
blev hjemtaget uendeligt 
overlegent.

Tekst: Carsten Rabjerg

Foto: Burt Seeger

265.000 kr. for et par ”træningsarbej-
der” to gange i oktober endte det med 
for Dontpaytheferryman, der i familien 
Rudbecks regi med Birger Jørgensen som 
kusk, tog sig af  årets to største løb for de 
2-årige heste, Dansk Opdrætningsløb og 
Jydsk 2-årings Grand Prix, der begge blev 
afviklet i oktober. 

Som første afkom efter tophoppen No-
bodybeatsthebeat og med Cantab Hall 
som far, har der lige fra fødslen været store 
forventninger til Dontpaytheferryman.

Ingen er endnu blevet skuffede, og må-
den som den 2-årige hest ser ud og løber 
væddeløb på, vidner bare om at Dont-
paytheferryman givet er et af  de største 
talenter i nyere tid i dansk travsport.

– For mig betyder det meget, at han er 
første afkom efter Nobodybeatsthebeat, 
for vi har efterhånden været med så læn-
ge, at vi nu hestemæssigt er ude i både 
andet og tredje led. Jeg har haft licens si-
den 1984, men dengang havde vi familie 

Dontpaytheferryman
Der var ikke så meget at være i tvivl om, da månedens hest i oktober skulle kåres. 2-årige Dontpaytheferryman 

fortsatte bare rækken af sejre, og familiens Rudbecks seneste stjerneskud er fortsat ubesejret i karrieren

Færgemanden skal 
vinteren igennem føl-
ge det koncept, som vi 
altid har fulgt.

MÅNEDENS HEST · OKTOBER 2017
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MÅNEDENS HEST · NOVEMBER 2017

Tekst: Henrik Dyhrberg

Foto: Flemming Andersen

Først i Skive, hvor han var to tiendedele 
sekund fra banerekorden, da han vandt 
fra spids i tiden 1.16,4/2000m, og siden i 
finalen i DTC’s 3-års Serie, hvor han kørt 
af  Knud Mønster vandt en fornem sejr 
via tredje spor den sidste omgang. 

Casino Gardenia er opdrættet af  Anton 
Andreassen, og han er faldet efter Great 
Challenger af  Nala Waltz. Casino Gar-
denia ejes af  Michael Thorup og Camilla 
Merrild, og han trænes af  Peter Rasmus-
sen. 

Henrik Lønborg har kørt Casino Gar-
denia i otte ud af  karriererens hidtil ni 
starter, som har resulteret i fem sejre – og 
han er uden tvivl en hest, som man kan 
have forhåbninger til kan begå sig i år-
gangsløb. 

– Casino Gardenia trådte sig som be-
kendt voldsomt i en kode i forbindelse 
med en start i Derbyweekenden, så han 
gik hjem til ejerne, som gav ham spa-

Mange heste var i spil i kampen om at blive månedens hest i november, men valget faldt til slut på Casino Gardenia, 

som efter en skadespause vendte tilbage til løbene igen med to kraftfulde sejre. 

behandling og svømmetræning. Så da 
han kom i træning igen, var han i tiptop 
kondition. Han fik så en træningsperiode 
for at aktivere de ”rigtige” muskler efter 
svømmetræningen, men jeg var ikke helt 
tilfreds med travet på ham, da han stadig 
havde pladsproblemer. 

– En dag han var med på banen, tog 
jeg et kig i skokassen, og jeg fandt et par 
aluminiumringsko, som kom på i stedet 
for de tunge flapsko han løb med – og det 
gav straks et godt resultat, da travet flød 
meget bedre og blev mere fladt. Det var 
med denne balance, han tog sine to sejre 
i november, fortæller Peter Rasmussen om 
forløbet op til sejrene.

Stærk krabat
Da Casino Gardenia vandt i Aalborg, ske-
te det fra bagspor og et tungt angreb ude i 
sporene den sidste kilometer.

– Knud Mønster var imponeret over 
ham i Aalborg, og sagde efterfølgende, at 
han egentlig gerne have sluppet for ryg 
i tredje spor den sidste omgang, da han 
følte, at hesten var stærk nok til at gøre 

arbejdet selv. Knud kom også med en be-
mærkning om, at han bliver rigtig skrap, 
når skoene ryger af, og det er også noget 
af  det, som vi pønser på, når sæsonen er 
kommet i gang. 

– Men som hest er Casino Gardenia 
ret ukompliceret, selv om han som andre 
Great Challenger-hingste godt kan være 
lidt fjollet, og løbe ukoncentreret og kigge 
på det hele. Han går i et åbent hovedlag 
eller halvåbent hovedlag, har baggama-
cher og fast vat i ørene, så der er masser vi 
kan finslibe på, når den tid kommer, for-
tæller Peter Rasmussen om Casino Gar-
denia, der lige nu er hjemme hos ejerne 
for at vintertræne.

– Det er planen, at han går i træning 
igen i februar, og derefter starter han i 
marts på et tidspunkt. Han står meldt i det 
meste, og jeg mener bestemt, at han ka-
pacitetsmæssigt kan begå sig i årgangsløb. 
Han mangler dog givetvis endnu noget 
løbsforståelse, som jeg håber vi kan nå at 
bygge på, inden de store løb kommer, slut-
ter Peter Rasmussen med at fortælle om 
Casino Gardenia.  

Han står meldt i det 
meste, og jeg mener 
bestemt, at han kapaci-
tetsmæssigt kan begå 
sig i årgangsløb

Casino Gardenia
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MÅNEDENS HEST · DECEMBER 2017

så var jeg faktisk sikker på, at han var på 
vej ud af  stalden. Men da de ville prutte 
om prisen, sprang Kjeld Lønstrup fra, og 
han solgte siden hesten til Svend Gerlif, 
så den heldigvis forblev i træning i min 
stald.

Så det er klart, at Henrik Lønborg har 
et specielt forhold til A Delicious One, 
som har startet på siden 2-årssæsonen, 
selv om optakten til 2017-sæsonen delvist 
blev spoleret af  en skade.

– Han blev halt på et bagben, og det 
viste sig, at han havde brækket et griffel-
ben. Det betød selvsagt, at vi kom lidt 
sent i gang med sæsonen, men derefter 
syntes jeg, at han har gjort det flot, og det 
er planen, at han efter lidt pause i januar 
skal starte på i Liga-løbene. 

– Han er den mest vidunderlige søde 
hingst, man kan forestille sig. Han har 
lidt skrøbelige koder, så han tåler ikke så 
meget træning, men han træner i vores 
sandbane intervaller to gange i ugen og 
trives fint med dette, slutter Henrik Løn-
borg. 

men kom så hjem til os at stå, og året efter 
kom så A Delicious One til verden efter en 
meget besværlig fødsel. Jeg var kørt på ba-
nen, og kort efter gik folingen i gang. Men 
det tog hele fire timer før A Delicious One 
kom ud, og vi troede han var død. Men 
da Heidi sad og holdt om hans hoved og 
ruskede lidt i ham, kom han til live, og det 
gør selvfølgelig, at vi i familien har et spe-
cielt forhold til ham. Det viste sig i øvrigt 
efterfølgende, at hoppen var anatomisk 
forkert bygget i forhold til at få føl, så hun 
fik kun A Delicious One, fortæller Henrik 
Lønborg om den dramatiske fødsel. 

Tæt på at blive solgt ud af  stalden
A Delicious One har altid været trænet af  
Henrik Lønborg, men han troede faktisk 
selv, at hesten var blevet solgt som toårs.

– Kjeld Lønstrup overtog A Delicious 
One og havde den til salg som toårs, og 
Anders Hansen fra Billund (ejer af  bl.a. 
Come On Hugo, red.) var i Aarhus for at 
se hesten med henblik på køb, og da A 
Delicious One fløj banen rundt i Aarhus, 

Tekst: Henrik Dyhrberg

Foto: Flemming Andersen 

Henrik Lønborg husker glimrende de to 
sejre i Skive, hvor A Delicious One vandt 
efter to vidt forskellige løbsoplæg.

– Den første sejr var i et snorestartsløb, 
og jeg havde ikke de store forhåbninger 
fra spor fem i volten, da han normalt ikke 
er hurtig fra start. Men han åbnede fint, 
og vi fik et godt løb - og selv om der sad 
hurtigklassetravere lige bag os, så sluttede 
han stærkt af, da hullet kom, og vandt en 
flot og sikker sejr. Ved den anden sejr tog 
jeg chancen ud på sidste omgang og kørte 
fremad, og det løste sig heldigvis sådan, at 
vi kom til spids, og han vandt sikkert, hu-
sker Aarhus-træneren, som har et specielt 
forhold til A Delicious One.

– Min søn Michael Lønborg, som er op-
drætter af  A Delicious One, købte mode-
ren til A Delicious One, fordi hun havde 
en god afstamning, da Michael var træner 
i Sverige. Hun stod det første år hos Nan-
na Skovsgaard, hvor hun ikke kom i fol, 

A Delicious One
Aarhus-hesten A Delicious One vandt to flotte sejre og viste høj klasse i december på Skive Trav for sin træner 

Henrik Lønborg

Han er den mest 
vidunderlige søde 
hingst, man kan
forestille sig.
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MÅNEDENS HESTEEJER · OKTOBER 2017

Tekst: Carsten Rabjerg

Foto: Burt Seeger

Den 6-årige vallak VM Viking Cup er 
bare en vinder, hvilket en sejrsprocent på 
50% med al tydelighed vidner om. 23 sej-
re i 46 starter er bare imponerende, og tre 
af  sejrene kom i oktober, hvor VM Viking 
Cup indledte med at vinde en Liga-finale 
på Lunden, for siden at følge op med sejre 
i Liga-løb i Billund og på Lunden.

Det er Søren Johansson, der træner og 
kører VM Viking Cup, men glæden for 
hesten og de mange oplevelser, står na-
turligvis som noget kæmpestort for Vagn 
Møller, der har opdrættet og ejer sejrshe-
sten. 

– ”Viking” er faktisk min første hest, og 
det er da fantastisk for kredsen omkring 
hesten med denne kåring. Jeg er ny i spor-
ten, hvor jeg lidt tilfældigt fik moderen Jul-

Vagn Møller
Tre sejre i tre starter var facit for VM Viking Cup, der trænes af Søren Johansson, men er opdrættet og ejet af Vagn Møl-

ler, der på baggrund af sin fine hests mange sejre er kåret som månedens hesteejer i oktober af Dansk Hestevæddeløb

le’s Cup, og tænkte, at jeg ville forsøge mig 
som opdrætter.

– Fra mine 40 år som kvægmand ved 
jeg, at der ofte kigges mod USA, hvilket 
jeg også valgte, da Julle’s Cup blev bedæk-
ket ved Classic Photo, forklarer Vagn Møl-
ler, der selv om han er ny i sporten godt 
tidligt kunne fornemme, at VM Viking 
Cup havde evner.

– Han kom i træning hos Gordon Dahl 
som 1½-årig, og allerede der havde han 
stor udstråling og tog allerede dengang 
nogle lange skridt, husker Vagn Møller, 
og glæder sig over, at VM Viking Cups 
lillesøster E M Viking Cup tegner meget 
lovende, og i øjeblikket er i træning hos 
Bent Svendsen.

Meget opmærksom på helbredet
VM Viking Cup er en hest, der er nået 
langt, men spørgsmålet er, hvor den kun-

VM Viking Cup ses her vinde en 
Liga-finale på Charlottenlund Travbane. 
Oktober måned gav tre sejre i tre starter.

ne have været, såfremt den ikke havde væ-
ret skadesplaget?

– VM Viking Cup er en hest, hvor det 
virker til, at hans problemer fra tidlige-
re i karrieren har sat sig, men vi er også 
hele tiden opmærksomme på at få tjekket 
ham op inden og efter løbene, fortæller 
Vagn Møller, der også retter en stor tak 
til teamet omkring hesten.

– Det fungerer rigtig godt med Søren 
Johansson, hvor Louise Mortensen også 
gør et stort stykke arbejde med ”Vikin-
gen”, og jeg synes vi arbejder godt sam-
men.

– Tidligere havde vi Steen Juul som 
kusk nogle gange, og når han ikke kunne, 
så brugte vi andre kuske. Men nu er vi 
kommet frem til, at det fungerer godt for 
hesten at have en fast kusk. Med Søren 
som kusk er resultaterne da bestemt også 
kommet, forklarer Vagn Møller. 

Viking er faktisk min 
første hest, og det er da 
fantastisk for kredsen 
omkring hesten med 
denne kåring.
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Tekst: Henrik Dyhrberg

Foto: Flemming Andersen

Claus Kolin er en passioneret travsports-
mand, som følger sine heste på nærmeste 
hold på travbanerne rundt omkring, når det 
kan lade sig gøre. Det var også tilfældet ved 
starterne i november.

– Jeg er som regel på plads, når mine heste 
starter, og jeg går også meget op i dét, som 
ligger forud en start, som f.eks. at finde løb 
til mine heste, at følge dem i opvarmningen, 
og høre hvad der bliver sagt om dem. 

– Det handler simpelthen om at opleve 
atmosfæren og stemningen på dagen, og 
den kan man ikke få hjemme foran tv-skær-
men. Lidt det samme som at man på et fod-
boldstadion, får den bedste oplevelse blandt 
tilskuerne, og ikke i VIP-logen.

Donttakeiteasy er opdrættet af  Niels Jør-
gen Jensen på Stutteri Shadow, og er bror til 
unghestestjernen Red Hot Dynamite, men 
– som Claus Kolin fortæller – så kom hesten 
til hans ejerskab lidt som en tilfældighed. 

– Jeg havde købt en bedækningsret ved 
Quite Easy U S, men min hoppe Lupo Bi-
anca kom ikke i fol ved denne, så det blev 
i stedet til, at bedækningsretten blev brugt 
til Soprana Sund, som fødte Donttakeiteasy, 
som virkelig har gjort det flot. 

– At hun fik dette navn skyldes, at jeg 
havde en hest, som hed Takeitalleasy, som 
var med i Derbyet, så jeg syntes det var pas-
sende, at hun skulle hedde Donttakeiteasy, 
fortæller Claus Kolin med et smil på læben, 
og han glæder sig også over det afkom som 
Lupo Bianca fik med Great Challenger som 
far.

Eget opdræt satte
danmarksrekord i Sverige
For Lupo Bianca nedkom med Donna 
Lupo, som ved en start på Jägersro Trav-
bane i Malmø vandt i ny dansk rekord 

Claus Kolin

1.15,3/1640m, og dermed blev Donna 
Lupo en af  de hurtigste danskfødte 2-årin-
ger nogensinde – og altså dén hurtigste på 
den aktuelle distance i et løb afviklet med 
voltestart.  

– Jeg står selv som medopdrætter af  
Donna Lupo, og det er da mit håb for den-
ne sæson, at en af  mine nu treårige hopper 
kan vinde et årgangsløb. Det er lidt specielt 
med Donna Lupo, da Lupo Bianca var 
min første hest, men det betyder ikke, at jeg 
skal være opdrætter af  flere heste i fremti-
den, fastslår Claus Kolin, som er medejer 
af  hele 15 heste.

– Jeg foretrækker at eje heste sammen 
med andre. Dels for at sprede risikoen, 
og dels for at dele glæden og have et godt 
samvær med medejerne. Men jeg har dros-
let ned på antallet af  heste sidste år, og vil 
fortsætte med dette i år, da jeg mere vil gå 

efter kvalitet end kvantitet. Men jeg er helt 
sikker på, at det er vejen frem at eje heste 
sammen med andre, helst en begrænset 
skare på tre til fem personer, da det trods 
alt er meget dyrt at have heste i træning. Jeg 
tror trænerne skal være opmærksomme på, 
at dette kan være en god løsning for at flere 
heste i træning, funderer Claus Kolin, som 
også har et håb om, at hestepasserne vil få 
mere plads i rampelyset fremadrettet.

– Jeg kunne godt ønske mig, at hestepas-
serne kom på listen over månedens kårin-
ger. De laver et kæmpearbejde med heste-
ne, og jeg giver dem ofte et beløb, når en af  
mine heste har tjent gode penge, afslutter 
Claus Kolin med at fortælle. 

Og måske der blev givet en skilling til 
Caroline K’s oppasser efter hendes præ-
station i november, som kastede 79.000 kr. 
af  sig? 

Donttakeiteasy og Caroline K leverede begge fine præstationer i november måned. Donttakeiteasy vandt i 

Skive i tiden 1.16,9a/2000m, og Caroline K fik med en andenplads i Grand Circle 3-års Hoppechampionat og 

en fjerdeplads i Dansk Avlsløb for Hopper vist klassen

Donttakeiteasy.
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dig imponeret af  både Ready Cash og 
Bold Eagle, forklarer John Petersen om 
sine hingstevalg.

Som nævnt tidligere, så har John Pe-
tersen selv lavet Asger Molar fra bunden 
af, hvor gode venner også har hjulpet til 
med hesten.

– Mine gode naboer Trine og Søren 
Bendtsen hjælper med at tilkøre mine he-
ste, og når de har haft dem i hænderne 
i fem dage, er de klar til at gå i vogn, og 
så overtager jeg træningen derfra. Asger 
Molar har været lidt lang tid undervejs, 
da han har haft brug for tid til at lære og 
blive fortrolig med tingene. 

– Samtidigt, så er Asger Molar meget 
følsom med skoningen og beskæringen 
for at fungere optimalt, og han skal gå 
uden forsko. Og så går han med en jern-
ringsko bagtil, da han har haft en tendens 
til at træde igennem – det var et godt råd 
jeg fik af  Ole Henriksen. Jeg vil også rose 
Birger Jørgensen for sin måde at køre As-
ger Molar på. Birger er en ener inden for 
sit felt, slutter John Petersen. 

heste intervaltræner et par gange i ugen, 
lidt afhængig af  vind og vejr og løbs-
tilbud, og det står jeg selv for, indleder 
John Petersen med at fortælle.

Går fra amerikansk til fransk
Asger Molar blev ét af  blot fem afkom ef-
ter Snow Cone, som blev aflivet sidste år, 
da hun var blevet halt, så nu har han kun 
Hairspray gående som følhoppe. Hun er 
i fol ved den franske hingst Django Riff. 
Asger Molar har en lillebror i Drønvik-
tormolar efter Ready Cash, og den nu 
3-årige hingst er godt på vej efter et gan-
ske alvorligt uheld sidste år.

– Flemming Jensen kørte ham i et prø-
veløb i Skive, hvor han hoppede et par 
gange, og siden ikke kunne støtte på et 
bagben. Det viste sig, at han havde bræk-
ket kodebenet. Han fik så tre måneders 
boksro, og er begyndt at træne igen, og 
nu ser det fint ud med ham. 

– Efter nogle år med amerikanske 
hingste, er jeg begyndt at kigge mere til 
de franske hingste, da jeg har været væl-

Tekst: Henrik Dyhrberg 

Foto: Ole Hindby 

John Petersen er opdrætter, ejer og træ-
ner af  Asger Molar, som han selv har 
ført frem. Asger Molar er faldet efter 
Kadabra af  Snow Cone, og har en rigtig 
god moderlinje, da oldemoderen er ver-
densrekordholderen Anamosa Hanover, 
som i avlen har bragt Steen Juuls stjerne 
Mostly Super. Kadabra er herhjemme 
mest kendt som far til 2013-Derbyvin-
deren Stand And Deliver.

På sin gård har John Petersen adgang 
til en 700 meter rundbane med en lille 
stigning, en 1700 meter bane til moti-
ons- og intervaltræning samt en walker, 
så forholdene er i orden til at træne he-
ste på.

– Bo Westergaard og Pauli Andersen 
har tidligere trænet heste her på gården, 
så det er gode træningsbaner, jeg har. 
700 meter banen kan jeg køre på året 
rundt, mens der nogle gange kan ligge 
vand på 1700 meter banen. Mine løbs-

John ”Molar” Petersen
John Petersens Asger Molar startede to gange i december, og vandt begge gange. Først Liga 5-finalen på Lunden 

og siden i Aarhus 1. juledag. Begge gange med Birger Jørgensen i sulkyen.

Efter nogle år med 
amerikanske hingste, 
er jeg begyndt at kigge 
mere til de franske
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Tekst: Carsten Rabjerg

Foto: Burt Seeger

Dette betyder, at Kaj Jensen er kåret som 
månedens opdrætter i oktober af  Dansk 
Hestevæddeløb. Og det er bestemt ikke 
kun de mange glade ejere af  C D i Stald 
Challenger 2016, træneren Kaj Jensen 
(uden D) eller kusken Birger Jørgensen, 
der glæder sig over det som den 3-årige 
hoppe C D præsterer.

Det samme gør naturligvis Kaj Jensen 
fra Hals, der under pseudonymet ”Jensen 
& Andreassen” har opdrættet C D, som 
har tjent knap 640.000 kr. hidtil i karrie-
ren, der har budt på 11 sejre i 19 starter.

To af  disse sejre kom i oktober, hvor C 
D bl.a. triumferede i det største løb for 
de 3-årige hopper, Menhammar Dansk 
Hoppe Kriterium med en førstepræmie 
på 175.000 kr. 

– Jeg er da meget stolt over denne kå-
ring, og det har da også været dejligt at se, 

at tingene fungerer selv for sådan en gam-
mel gut som mig, indleder Kaj Jensen, der 
har været med i travsporten i 40 år.

For Kaj Jensen er glæden ved at se det, 
som den 3-årige hoppe C D præsterer, 
glædeligt – men ikke helt forventeligt ud 
fra den tid, som opdrætteren husker med 
hesten.

– Jeg er overrasket over så godt hun 
har klaret det, ”den bette hest”, men jeg 
vidste godt, at det sikkert var alt eller in-
tet med hende, for hun har altid været 
lidt mærkelig. 

– Dog havde jeg da aldrig troet, hun 
skulle blive så god, som hun er blevet, ly-
der det fra Kaj Jensen, der også lige skal 
forklare, hvorfor der står ”Jensen & An-
dreassen” som opdrættere af  C D, mens 
der ellers normalt kun står Kaj Jensen?

– Da C D blev født, var det min søster, 
bror, mig og min samleverske (der hed-
der Andreassen til efternavn, red.) der 
havde hende og derfor står der ”Jensen 

& Andreassen” som opdrættere, forkla-
rer Kaj Jensen, der altid haft et godt 
samarbejde med navnebroderen Kaj 
Jensen, der er travtræner med base på 
Hovhedegård.

– Kaj og jeg har altid haft et tæt sam-
arbejde, hvor føllene bliver født hjemme 
hos mig, og Kaj sidenhen kører dem til, 
lyder det fra Kaj Jensen.

Ved at trappe ned
Som nævnt har Kaj Jensen været med 
i travsporten i mange år, og det vil han 
da heller ikke undvære fremover – men 
som opdrætter er det nok ikke mange 
 ”D-heste” man fremover kan forvente 
kommer til verden i Nordjylland.

– Jeg er ved at trappe ned lidt ned på 
opdrættet af  heste, da jeg har brugt det 
meste af  mit liv på heste. Men jeg vil da 
fortsat have lidt løbsheste, da jeg stadig 
gerne vil træne dem og være med, når de 
starter i løb, slutter Kaj Jensen. 

Kaj ”D” Jensen
For den nordjyske opdrætter Kaj ”D” Jensen, bød oktober på flere store oplevelser. Nordjydens opdræt C D 

triumferede i Dansk Hoppe Kriterium, lige som Kaj også noterede sig for sejr til Twilight D

Kaj ”D” Jensens topopdræt C D er 
på vej på æresrunde efter sikker sejr i 
Dansk Hoppe Kriterium 2017 med 

sin faste kusk Birger Jørgensen.
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Stutteri Ice

Tekst: Henrik Dyhrberg

Foto: Burt Seeger

Cuba Libre Ice er opdrættet af  Stutteri 
Ice på Bornholm, og det er Jess Christi-
an Persson, som står bag stutteriet, der 
har en bestand på seks følhopper. Blandt 
disse findes dog ikke moderen til Cuba 
Libre Ice.

– Global Acceptance fik sit sidste føl i 
Diva Ice, som er helsøster til Cuba Libre 
Ice, men hun var blevet gammel, og hav-
de besvær i sin sidste drægtighedsperiode, 
så hun fik fred. 

– Diva Ice havde vi selv i træning hos 
Kent Friborg med henblik på Auktions-
løbet i Aalborg, men hun blev inden da 
solgt til Stald Sømod, som sendte hende 
i træning hos Nicolaj Andersen, indleder 
Jess Christian Persson med at fortælle.

Cuba Libre Ice er så langt det klart 
bedste afkom, som er opdrættet på stut-

teriet, og Jess Christian Persson følger sin 
hest nøje, når den er til start.

- Vi tog turen til Aalborg for at se ham 
i Grand Circle Championatet, og det var 
en stor oplevelse at se ham vinde. Han 
gik jo udvendigt den sidste omgang og 
vandt alligevel sikkert, selv om han hav-
de lidt problemer med travet i sidste 
sving, og det viste sig også efter løbet, at 
han havde ramt sig lidt på bentøjet, men 
det er noget Johan Untersteiner forven-
ter retter sig til næste år. 

– Jeg synes i øvrigt, at han gik sit bed-
ste løb i år på Åby Travet efter sejren i 
Dansk Trav Kriterium, fortæller opdræt-
teren om Cuba Libre Ice, og han har 
også et bud på, hvornår sæsondebuten 
skal ske.

Sæsondebuterer næppe i Skive
Vanen tro, så sparker Skive Trav gang i 
den danske storløbssæson med løbene til 
minde om avlshingstene Pay Dirt (3-års), 

Frosty Hanover (4-års) og Lord Valentine 
(5-års). 

– Jeg skriver jævnligt med ejerne, og jeg 
foreslog dem Frosty Hanovers Mindeløb i 
Skive søndag 22. april, da jeg selvfølgelig 
helst vil se ham starte i Danmark, da det gi-
ver flest opdrætterpenge. Men ejeren skrev 
”12. maj!” tilbage, og det er dagen, hvor 
der er kvalifikationsløb til Kongepokalen.

Jess Christian Persson har lige nu en be-
stand på seks følhopper, og han har fået 
mere mod på at satse dansk.

– Jeg synes, at jeg kan fornemme en stør-
re optimisme i sporten efter de seneste æn-
dringer, og på auktionen i Aalborg var tren-
den, at køberne helst ville have de danske 
heste, så jeg planlægger at lægge lidt om, 
så flere af  mine følhopper bliver danskre-
gistreret. 

– Vi har plads til 12 heste, men har des-
værre kun én hoppe drægtig i år, men satser 
fremadrettet på at få 4-5 føl om året, fortæl-
ler en optimistisk opdrætter. 

Cuba Libre Ice vandt Grand Circle 3-års Championat for hingste og vallakker i Aalborg, og gjorde det efter 

en meget stærk præstation, kørt af sin træner Johan Untersteiner

Jeg foreslog ejeren 
at sæsondenutere 
i Frosty Hanovers 
Mindeløb i Skive 
søndag 22. april, da 
jeg selvfølgelig helst 
vil se ham starte i 
Danmark
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og tager så fart igen, når de kommer tæt på. 
Han har vel det man kan kalde for et godt 
væddeløbshoved.

Opdrætterparret har på det seneste valgt 
at skære ned på hesteholdet og har kun en 
enkelt følhoppe tilbage på gården samt 
nogle løbsheste.

– Vi valgte sidste år at skære ned, da vi 
gerne vil have det sjovt med vores heste, 
og det var svært at få det hele til at hænge 
sammen med så mange heste, vi havde på 
et tidspunkt. Så vi solgte vores avlshingst 
Capetown Hall til Norge, og har nu kun en 
enkelt følhoppe i Valid G T, som vi købte 
af  Jan Dahlgaard og Jan Busch. Hendes 
afkom Escobar efter ENS Snapshot er nu i 
træning hos Jan, og det var en del af  hand-
len med Valid G T, at de skulle have et føl 
efter hende. 

– Derudover har vi de tre gamle vædde-
løbere Royal Online, Born To Hornline og 
Hommage d’Couronne. Sidstnævnte skal 
Lars prøve at få noget fornøjelse ud af, og 
det skal nok blive godt, da hesten er en rig-
tig fin og sød hest, som altid gør sit bedste, 
slutter Christine Jensen. 

diskvalificeret på en finalegivende tredje-
plads i sin Derbyprøve, hvilket Christine 
Jensen selvsagt ikke syntes var sjovt.

– Vi sad hjemme i stuen og ”slog et hul 
i loftet” af  glæde, da Balder snuppede en 
Derbybillet, men blev selvfølgelig enormt 
kede af  det, da han efterfølgende blev di-
sket. Men det er jo en del af  sporten, og vi 
har i stedet glædet os over hans mange sejre 
sidste år. Balder er helt klart vores bedste 
opdræt, fortæller Christine Jensen. Verona 
Mile og Timber Mile er også velkendte 
navne fra opdrætterparret.

Har valgt at drosle ned
Balder vandt som skrevet tidligere to sejre 
i december på Lunden, og det var finalen 
i Lundens 4-årsserie med Sune Hansen i 
vognen, og siden et klasseløb med sin træ-
ner Jens Arne Hansen ved linerne – begge 
løb, som Christine Jensen fulgte tæt med i.

– Balder er jo en rigtig væddeløber, som 
ikke gør mere, end han skal, og han vandt 
jo begge løb med små marginaler. Men 
som Sune Hansen siger, så bakker Balder 
lidt, når han kommer lidt foran de andre, 

Tekst: Henrik Dyhrberg

Foto: Kim Gudmand 

Lars Jensen opdrætter sine heste sammen 
med sin bedre halvdel Christine Jensen, og 
parret har en stald sammen, som de kalder 
Jensen & Jensen. Det er Christine Jensen, 
der fortæller om parrets heste, og hun for-
tæller, at de til at starte med selv trænede 
Balder frem.

– Vi havde Jens Peter Hansen til at køre 
Balder i sine arbejder efter mine anvisnin-
ger, og Balder blev taget mere roligt end 
hans bror Applejack Mile i træningen. Det 
gjorde vi for at skåne bentøjet. Applejack 
Mile var lejet ud til Sune Hansen, og da 
han fik tilbud om at købe Balder, så slog 
han til, og Sune og Jens Arne Hansen har 
virkelig gjort det godt med Balder, fremhæ-
ver Christine Jensen.

Balder er faldet efter Quite Easy U S af  
den canadiske hoppe Liberty Lady, og han 
debuterede først som fireårs. I 2017 star-
tede han 14 gange og vandt syv sejre. Det 
kunne endda være blevet til en start i Dansk 
Trav Derby, men Balder blev som bekendt 

Lars & Christine Jensen
Med to sejre til Balder i december måned samt placeringer til Birte Mile og Applejack Mile, blev Lars & Christine 

Jensen månedens opdrættere i december 2017

Vi valgte sidste år at 
skære ned, da vi gerne 
vil have det sjovt med 
vores heste, og det var 
svært at få det hele 
til at hænge sammen 
med så mange heste
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LØBSDAGE I MARTS:
Fredag 2. Billund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 15.45
Lørdag 3. Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 18.55
Søndag 4. Charlottenlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 12.45
Fredag 9. Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 15.45
Lørdag 10. Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 18.55
Søndag 11. Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 12.45
Fredag 16. Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 15.45
Søndag 18. Charlottenlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 12.45
Fredag 23. Billund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 15.45
Søndag 25. Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 14.00
Onsdag 28. Nykøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 15.15
Torsdag 29. Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 15.15
Lørdag 31. Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 12.45
Lørdag 31. Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 17.35

STARTMELDINGSDATOER
Mandag 26. februar: Billund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. marts
Tirsdag 27. februar: Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. marts
 Charlottenlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. marts
Mandag 5. marts: Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. marts
Tirsdag 6. marts: Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10. marts
 Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. marts
Mandag 12. marts: Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16. marts
Tirsdag 13. marts: Charlottenlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18. marts
Mandag 19. marts: Billund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23. marts
Tirsdag 20. marts: Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25. marts
Torsdag 22. marts: Nykøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28. marts
 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29. marts
 Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31. marts
Mandag 26. marts: Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31. marts 
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 Søndag 4. marts kl. 12.45 

Startmelding:
Tirsdag 27. februar kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 6.500 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende. 
Intet indskud.

Løb 2 - Lundens 4-års Serie
4-årige højst 72.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 8.001 kr., 40 m ved 24.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se regler for løbet.

Løb 3 - Fordel Hopper & 3-åringer
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 16.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 6.501 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper og
3-åringer med højst 22.000 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 87.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 29.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 114.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 38.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.

Løb 6
3-14-årige højst 58.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.

Løb 7 - Fordel Hopper
3-14-årige højst 140.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
190.000 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 325.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.

Løb 9 - Fordel Hopper
3-14-årige højst 995.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
450-300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper uanset 
startpræmiesum.

Løb 10 - Handicap 1.17.5
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600-400-
250 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.

Løb 11 - Amatørhandicap
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-
150 samt 100 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren
ift. deres pointtal.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

 Søndag 18. marts kl. 12.45

Startmelding:
Tirsdag 13. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Lundens 3-års Serie
3-årige højst 30.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 3.001 kr., 40 m ved 10.001 kr. 
12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se regler for løbet.

Løb 2
3-14-årige højst 12.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.

Løb 3 - Duvils Store Amatør Grand Prix,
indledende afdeling
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 
40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 180.001 kr., 80 m 
ved 540.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Indskud 300 kr.
Ærespræmie til vindende kusk.
Se regler for løbet. Er anmeldt.

Løb 4
3-14-årige højst 26.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Grundlag 12.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2
3-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Johs. & Aage Ulrichs Mindeløb
- Travligaen, liga 1
3-14-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
100.001 kr., 40 m ved 300.001 kr., 60 m ved 
900.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-450-
300 samt 150 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.

Løb 11 - Handicap
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-
150 samt 100 kr. til øvrige startende.
Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren
ift. deres pointtal.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
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 Søndag 11. marts kl. 12.45

Startmelding:
Tirsdag 6. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 7.500 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 1.551 kr. 12 startende.
Præmier: 8.000-5.000-3.000-2.000-1.200-800 
(6 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Løb 3 - Fordel Hopper
3-14-årige højst 30.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
40.000 kr. Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 
3-14-årige højst 58.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5
3-14-årige højst 90.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6
3-14-årige højst 160.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - JVB Classic - La Boca løb
3-14-årige. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 350.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - 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.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Monteuddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Voltestart. 
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
3-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end 
idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 
500.

 Fredag 2. marts kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 26. februar kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 4.500 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 8.000-5.000-3.000-2.000-1.200-800 
(6 præmier). Intet indskud.

Løb 2 – Fordel 3-åringer
- Amerikanerløb med justering af startspor
3-14-årige højst 11.000 kr.
1900 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Hestene sættes ind i løbet efter deres startpræ-
miesum i rækkefølgen: 1-2-3-4-5-9-6-10-7-8-
11-12. Løbet er endvidere åbent for 3-åringer 
med højst 16.000 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
med justering af startspor
3-14-årige højst 20.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Hestene sættes ind i løbet efter deres startpræ-
miesum i rækkefølgen: 1-2-3-4-5-9-6-10-7-8-
11-12.

Løb 4 - Amerikanerløb
med justering af startspor
3-14-årige højst 40.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Hestene sættes ind i løbet efter deres startpræ-
miesum i rækkefølgen: 1-2-3-4-5-9-6-10-7-8-
11-12.

Løb 5 – Fordel Hopper
- Amerikanerløb med justering af startspor
3-14-årige højst 75.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Hestene sættes ind i løbet efter deres startpræ-
miesum i rækkefølgen: 1-2-3-4-5-9-6-10-7-8-
11-12. Løbet er endvidere åbent for hopper med 
højst 105.000 kr.

Løb 6 - Amerikanerløb
med justering af startspor
3-14-årige højst 140.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Hestene sættes ind i løbet efter deres startpræ-
miesum i rækkefølgen: 1-2-3-4-5-9-6-10-7-8-
11-12.

Løb 7 - J. B. Sandgravs Mindeløb
- Amerikanerløb med justering af startspor
3-14-årige højst 275.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.
Hestene sættes ind i løbet efter deres startpræ-
miesum i rækkefølgen: 1-2-3-4-5-9-6-10-7-8-
11-12.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier). Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.

Løb 9 - Monteuddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2000 m. Monté.  Voltestart. 
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
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TRAVKALENDER · PROPOSITIONER

Fredag 23. marts kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 19. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 8.000-5.000-3.000-2.000-1.200-800 
(6 præmier). Intet indskud.

Løb 2 - Guldhesten
- Billund Travklubs Amatørserie
3-14-årige højst 330.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved 135.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 120.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 335.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 8 - Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 195.000 kr. Monté.
1900 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier). Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2000 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end 
idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 
500.

 Lørdag 10. marts kl. 18.55

Startmelding:
Tirsdag 6. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 2.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 8.000-5.000-3.000-2.000-1.200-800 
(6 præmier). Intet indskud.

Løb 2
3-14-årige højst 15.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende. 
Grundlag 2.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 27.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 9.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 7 - ”Støt lokalt - De tunge drenges
Ærespræmie” - Travligaen, liga 2
3-14-årige højst 500.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Monteløb
3-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
65.001 kr., 40 m ved 165.001 kr., 60 m ved 
455.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

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

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

 Lørdag 31. marts kl. 17.35

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Mandag 26. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 8.500 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 2.751 kr. 12 startende.
Præmier: 8.000-5.000-3.000-2.000-1.200-800 
(6 præmier). Intet indskud.

Løb 2 - Fordel 3-åringer
3-14-årige højst 19.000 kr.
1640 m. Autostart. Grundlag 8.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Løbet er endvidere åben for 3-åringer med højst 
28.000 kr.

Løb 3
4-14-årige højst 37.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 80.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 37.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 5 - Forårspokalen
- Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 105.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-400
(6 præmier). Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6
3-14-årige højst 155.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.

Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk
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Løb 7 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 185.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.000 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 290.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 9 - Monteformløb
4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier). Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. Ryttere med højst 
2 sejre i 2017 + 2018 tildeles 20 meter lettelse.
Heste uden sejr i 2017 + 2018 tildeles 20 meter 
lettelse. En ekvipage kan højst opnå 20 meter 
lettelse selvom man opfylder begge krav.

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
3-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
3-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end 
idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 
500.

 Fredag 9. marts kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 5. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 5.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 8.000-5.000-3.000-2.000-1.200-800 
(6 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2-5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 110.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - O’gradys Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 120.001 kr., 40 m ved 395.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie og fribedækning til vinderens ejer. 
Fribedækningen skal bruges i 2018.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 2020 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier). Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. For heste med 
højst 45.000 kr. indvundet i 2017 + 2018 i mi-
nimum 5 starter. Heste uden sejr i 2017 + 2018 
tildeles 20 meter lettelse. Tillæg ved vundne 
5.001 kr. 12.001 kr. 25.001 kr. i 2017 + 2018.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb 1.20 - Amatør
4-14-årige. 2550 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier). Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

 Torsdag 29. marts kl. 15.15 

Startmelding:
Torsdag 22. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 3.750 kr. 2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 22.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 7.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 43.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 14.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - DTC’s 3 års Serie
3-årige højst 20.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450 
(6 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se reglerne for serien.

Løb 5 - Skive Amatørserie 2017
3-14-årige højst 169.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 23.001 kr., 40 m ved 69.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-400
(6 præmier). Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 220.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 70.001 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 130.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 415.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - 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 10 - Monteuddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end 
idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 
500.

Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk
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 Lørdag 3. marts kl. 18.55
 

Startmelding:
Tirsdag 27. februar kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 5.500 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 751 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-7.000-5.000-3.500-2.500-
2.000 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 30.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 20.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 7 
3-14-årige højst 395.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 1
3-14-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Monteløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
40.001 kr., 40 m ved 110.001 kr., 60 m ved 
280.001 kr., 80 m ved 750.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 10 - Formløb 1.20 - Amatør
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier). Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Fredag 16. marts kl. 15.45
 

Startmelding:
Mandag 12. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des 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 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier). Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 2
3-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 24.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 45.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 5 - Duvils Store Amatør Grand Prix,
indledende afdeling
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 
40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 180.001 kr., 80 m 
ved 540.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vindende kusk.
Se reglerne for løbet. Er anmeldt.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 265.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 80.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 7 - Fordel Hopper - Amerikanerløb
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
195.000 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 875.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier). Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Søndag 25. marts kl. 14.00 
 

Startmelding:
Tirsdag 20. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 6.500 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.251 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 2
3-14-årige højst 13.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 26.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 255.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 105.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier). Intet indskud.

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5, finale
3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se reglerne for løbsserien.
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Løb 6 - Langdistanceløb
3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved 65.001 kr., 
40 m ved 140.001 kr., 60 m ved 280.001 kr., 80 
m ved 755.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier). Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4, finale
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3, finale
3-14-årige højst 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2, finale
3-14-årige højst 500.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 10 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 1, finale
3-14-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier). Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 11 - 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 5 karrierestarter. 
Jockeyer med højst 5 karrieresejre kan også 
deltage i løbet.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
3-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end 
idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 
500.

Onsdag 28. marts kl. 15.15
 

Startmelding:
Torsdag 22. marts kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Åbningsløb/Nytårsløb
3-14-årige højst 7.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2-5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 120.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier). Intet indskud.

Løb 6 - Martspokalen - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m. 
Tillæg 20 m ved 325.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Påskepokalen - Monteformløb
4-14-årige. 1640 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350 
(5 præmier). Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier). Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Lørdag 31. marts kl. 12.45
 

Startmelding:
Torsdag 22. marts kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Revisorfirmaet Dunk Pedersen
præsenterer Åbningsløb 2018
3-14-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier). Indskud: 110 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken.

Løb 2
3-14-årige højst 60.000 kr. 2120 m. Tillæg 20 
m ved 5.001 kr., 40 m ved 11.501 kr., 60 m ved 
25.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier). Indskud: 110 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Ungdomsløb
3-14-årige. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 59.001 kr., 40 m ved 141.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier). Indskud: 10 kr.
For kuske der er født efter 1/1-1991.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Indgår i Ungdomsserien.

Løb 4-8 - Bornholmerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.500-1.300-1.050-700-450 
(5 præmier). Indskud: 10 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige lavest 10.000 kr. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.200-800-700-450-250 
(5 præmier). Indskud: 10 kr.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 1820 m. Voltestart.
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EJERSKIFTER OKTOBER 2017:
Alexia V (s) til C.Espersen, A.Johnson Jr & T.Johnson, Østermarie, 24/9
Amour d’Amerique til Stald Rask, 1/10
Anakin T Dream (s) til Stald Rest, 1/10
Angel Boko (nl) til Ole Jørgensen, Jerslev, 15/10
Anna Ice til Anja Sonne, Klemensker, 1/10, Leje
Askotten til Claus & Ritva Andersson, Aakirkeby, 28/9
Aslan Siem til Knud Erik Hansen & John Christiansen, Grindsted, 30/10
Attack Siem til Knud Erik Hansen, Grindsted, 30/10
Atomenergi til Peter Riss, Tyskland, 19/10
Baguette Avenue til Frank & Preben Sørensen, Vodskov, 1/10
Bahia Sisu til Sus. H. Hansen, Roslev, 6/10
Barnaby til Torben Olsen, Fjerritslev, 1/10, Leje
Bazire Trøjborg til Stald Sunlight, 6/10
Berlo til Stald Ambitious, 1/9
Bette Nock til Stald Rask, 1/10, Leje
Bohio Gilbak til Lars Fisker & Jørgen Hansen, Tilst, 17/9
Bolivia til Travmyrup & Olivia Myrup, 10/10
Bridgespil DK til Dream Lover AB, Sverige, 16/9
Campari D til Karna Toft, Hals, 16/10
Caspian of Narnia til Travmyrup & Maja C. Olsen, 10/10
Catch Me A Winner til Takethem I/S, 22/9
Celtic til Team Bakkelygaard & MB Trav, 27/9
Chivas Regal til Connie & Geert Olesen ApS, 1/10
Cinxia til Lars Fisker & Jørgen Hansen, Tilst, 1/10
Classic Sisa til Stald H, 14/10
Coco Line til Osted Antik, 4/10
Copain d’Amerique til Team Lunden, 9/10
Cupcake til Travmyrup & Elizabeth Myrup, 10/10
Cutty Sark til Team Lunden, 6/10
Dalton Day til K. Westergaard & J. E. Grøn, Aabybro, 1/10
Daydream Believer til Stald Rask, 1/10
Denzel til Trine Falck Hansen & Peter Falck, Odense SV, 9/10
Diablo Sisa til Langesø Tr., Jørgensen & Kristiansen, 12/9
Diesella Game til Villy B. Therkildsen & Karin S. Larsen, Vejle, 15/9

Dortmund til Team Bakkelygaard & MB Trav, 27/9
Eagle Eyes (s) til A.M. Pedersen, J.T. & P. Bang Pedersen, Jelling, 2/10
Eddie Murphy til Seven Point Five Racing Stable, 2/10
Eight Hour til Ann Dorthe Jørgensen, Charlottenlund, 30/8
Eivo Torkdahl til Ole Torkdahl, Odense SV, 16/9
Ejnar Vici til Karin Hansen, Skanderborg, 20/10
Ekko Shadow til Stald Rosenvang, 16/9
Eldorado Toft til Stald Rosenvang, 16/9
Elliotstone til N. Nielsen, L. Josephsen & A. Pedersen, Vadum, 22/9
Elmar Shadow til Kathrine & H.C. Hjortsballe, Give, 15/9
Elpresley Damgård til Stald Kojak, 16/9
Elvis Bork til Stald Elvis Bork, 1/9
Emil Mosebo til Stald Johanneslyst, 16/9
Emir Diamond til Panorama Numbers AS, Norge, 16/9
Empoli til Team Bakkelygaard & MB Trav, 27/9
Endo Hydrup til Kirsten & Frida Kristiansen, Højslev, 16/9
Energy Mix til Natural Brande A/S, 1/10
Energy Mix til Stald NATURAL, 2/10, Leje
Enzo Brogård til Stald Kojak, 16/9
Enzo Victory til Svenn Gregersen, Aabybro, 16/9
Esajas til Hovhedegård Hestecenter, 15/9
Espere Vincent til Christina Bagge Jensen, Allerød, 16/9
Every Day til K. Westergaard & J. E. Grøn, Aabybro, 1/10
Exit To Heaven til Jan Friis, Vemb, 23/9, Leje
Freccia Rossa (d) til Karina V. Kristensen, Viborg, 16/10
Hillary Frost til Niels B. Kristensen & Cathrine Frost, Møldrup, 1/6
Lazer Broline (s) til Ina Damgaard, Karup J, 6/10
Mccoy V K til Christina Nielsen, Odense SV, 28/10
Nebula Of Music til Inge Bonde, Væggerløse, 1/10
Oiseau (us) til Helene Nedergaard, Holsted, 1/6
Odette Vang til Team Bakkelygaard, 27/9
Open Straight (d) til Team Bakkelygaard, 27/9
Ray Of Light til Stald Healthy Horse-Bornholm, 3/10
Rubin Sus til Kurt M. Hansen, Allinge, 15/10
Shaggy til Karina V. Kristensen, Viborg, 9/10

EJERSKIFTE
Meddelelse fra DTC

REGLER FOR UDDANNELSESLØB
Alle amatørkuske, der har gjort under 50 karrierestarter kan deltage i Uddannelsesløbene. Derudover kan amatør-
kuske, uanset antallet af karrierestarter, der ikke har sejret inden for de seneste 12 måneder fra startmeldingsdagen 
at regne, deltage (dog kun hvis kusken har mindre end 15 sejre totalt fra 1993 at regne). Kuske der tidligere har haft 
A-trænerlicens kan ikke deltage i uddannelsesløbene selvom de opfylder ovenstående krav.

Der kan max. deltage 10 heste i løbene og kuskene med færrest karrierestarter har fortrinsret til start, såfremt de start-
meldes med tilhørende hest. Der opkræves ikke indskud og baneafgift i Uddannelsesløbene.

REGLER FOR UDDANNELSESMONTELØB
Alle monteryttere, der har gjort under 50 karrierestarter kan deltage i Uddannelsesmonteløbene. Derudover kan mon-
teryttere, uanset antallet af karrierestarter, der ikke har sejret inden for de seneste 12 måneder fra startmeldingsdagen 
at regne, deltage (dog kun hvis rytteren har mindre end 6 sejre totalt fra 1993 at regne). Ryttere med montelicens der 
endvidere har eller har haft enten jockey-, træner- eller lærlingelicens indenfor galopsporten kan ikke deltage i uddan-
nelsesmonteløb. Endvidere kan monteryttere, der har eller har haft amatørrytterlicens indenfor galop ikke deltage i 
uddannelsesmonteløb, hvis de har gjort 25 starter eller mere i galopløb.

Der kan max. deltage 10 heste i løbene og rytterne med færrest karrierestarter har fortrinsret til start, såfremt de start-
meldes med tilhørende hest. Der opkræves ikke indskud og baneafgift i Uddannelsesmonteløbene.
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Sigurd til Fam. Svendsen, Spøttrup, 16/10
Smoking Eagle til Eva Eriksen, Nibe, 8/10
Soleil Cloc til Stutteri Cloc, 1/10
Stickittothem til Team Viborg, 10/9
Sugar (s) til Joachim Freitag, Tyskland, 8/10
Swansea Zet (s) til Dorthe Petersen & Nicolai Olsen, Øster Ulslev, 4/10
Sweet Sister Jolly til Stald Healthy Horse-Bornholm, 24/9 
Tiliqua Jet (it) til Stald BMJ, 15/10
Tome To Say til Frank & Preben Sørensen, Vodskov, 2/10
Twiggy Brick (s) til Knud Larsen & Ole Torkdahl, Odense N, 25/4
Wega Vang til Time Stable, 20/9
Winther til Ann Dorthe Jørgensen, Charlottenlund, 9/10, Leje

NAVNEÆNDRING:
Elina Damgård v. Broad Bahn (us)-Ragna Opal, hedder nu:
Energy Mix
Excellentstone v. Wishing Stone (us)-O K Cowboyland, hedder nu:
Eivo Torkdahl

GENPART AF REGISTRERINGSATTEST:
Dallas ifølge Peter Gordon Gardiner 
E Fourtyfive ifølge Emil Henriksen
El Salvador (s) ifølge Stald A P

EJERSKIFTER NOVEMBER 2017:
Aladdin Bit til Katia Bøgedal, Nykøbing F, 17/11
Aslan Siem til Ole & Christian Sejer Christensen, Give, 14/11
Attack Siem til Daniel Wang & Line Pedersen, Herlufmagle, 15/11, Leje
B M L Cool til Stald Søhus, 29/10
Beautiful Princess til Stald Ørum, 19/6
Beauty From Above til Stald Susan & Søren D. Andersen, 29/10
Bella Rush til Christel W. Laursen, Søndersø, 15/8
Bernetta til PP Holding 2006 ApS, 27/10
Bet Annbirchador til Hanne & Jørgen Hermansen, Aakirkeby, 9/10
Bibs Nordal til Arne Bentsen, Hals, 25/11
Black Beauty Day til Benedicte Mathisen, Norge, 21/11
Bo W til Flemming & Ole Degn, Hovedgård, 29/10
C M P On Track til Susanne Jakobsen, Spøttrup, 5/11
C My Flamingo til Susanne Jakobsen, Spøttrup, 21/10
Camelia Sund (s) til Stutteri Shadow, 1/11
Canadian Dollars til Kamilla Kristiansen & Jesper B. Jensen, Tranbjerg, 24/10
Casino Girl til Lars Munk, Mårslet, 17/10
Cassiopeia K J til Jesper L. & Jan Larsen, Pandrup, 31/10
Clayton til Rico Elleby, Nexø, 14/11
Collina Sotto til Jan Haagensen, Århus V, 1/11
Conny til Stald Mingus I/S, 15/11, Leje
Czenia til Lindhardt Jensen, Mariager, 1/10
Danica Patrick til Martin Hansen, Tappernøje, 1/11
Drop Of Love til Bjarke Haagensen, Karise, 21/10
E A Gilbak til Sejr Overgaard Møller, Kjellerup, 16/9
Early Hydrup til Arvid Olsen, Fakse, 8/11
Eddie Brogård til Kleva Stable HB, 18/10
El Nino Sisa til Stald Euro, 16/9

Elise Crown til Stald D, 2/10
Eliza Sleipner til Mathias Jensen, Arden, 16/9
Elsa Gerdasminde til Emil Friborg, Nibe, 20/10
Elvira Damgård til Stald Sotto, 16/9
Emerald Downs til Ups and Downs Stable (Pedersen & Nielsen), 16/9
Empire Sisa til JE Internet, 16/9
Empty Glass til Leif Larsen, Vordingborg, 16/9
Emtelle La Marc til Anja & Morten S. Pedersen, Billund, 1/11
Endless Dreams til Stald Endless (Heidi V. Lønborg), 1/10
Enjoy The Game til Lars Christophersen, Aarup, 16/9
Enzio til Leif Bundgård, Bording, 16/9
Esperanza til Michael & Charlotte Hovgaard, Skive, 16/9
Eternity Cross til Ove V. Hansen, Hejnsvig, 12/11
Eternity Girl til Jesper Andersen, Ebberup, 24/10
Eureka Downs til Stald Cheers, 1/9
Evita til Team Evita Racing, 16/9
Evita Skovsende til Sverre Hynne, Norge, 16/9
Exciting Lady til Allan Rud, Brande, 16/9
Eyecandy til Rengøringsservice Danmark A/S, 16/9
Flying Jingle til Stald Sortebjerg, 28/10
Hommage d’Couronne (d) til Christine Jensen, Ryslinge, 20/10
Mago Doc (s) til Mr Green, 25/10
Pocus Broline (s) til Marie-Louise Östling, Sverige, 24/10
Salsa til Arne & Torben Olsen, Støvring, 28/10
Sensei Bob til Stald Alberta, 25/11
Sioux Vicious (s) til Henning Sørensen, Nexø, 15/11
Smartie til Helle Arp-Hansen, Smørum, 4/11
Solon til Stald Evigglad, 24/11
Suset Bork til Edgar Andersen, Østermarie, 9/11, Leje
Tempo Blåbjerg til Lars Munk & Philip Bårman, Mårslet, 7/10
Timberlake til Kaj Westergaard & Line Pedersen, Aabybro, 1/11
Toxy Smed til Lars Vesterlund, Aalborg, 27/10, Leje
Trophy Spring til Line Kirk Soltau & Bøje Laursen, Give, 24/11
Twins Nightshift (s) til Tina von Elbwart, Marstal, 
Tzar Epice til M. Fentz & A. B. Madsen, Veflinge, 28/10
Tøsen Højgård til Sarah W. Melsen & Jacob Falk, Hovborg, 10/11
Venice Simoni til Thorkil S. Munch, Aakirkeby, 22/11
Volleyball (s) til Henning Sørensen, Nexø, 15/11

NAVNEÆNDRING:
Easy Go Easy Come v. Make It Happen (us)-Nanny Fine, hedder nu:
Ejsing
Ekko Shadow v. The Liquidator (us)-Judy Mondena, hedder nu:
Echezeaux
Eldorado Toft v. Ens Snapshot (us)-Ironwoman, hedder nu:
Eggnog

GENPART AF REGISTRERINGSATTEST:
Andante Simoni ifølge Jørn Sonne Hansen
Beautiful Princess ifølge Stald Ørum
Black Beauty Day ifølge Tor-Erik Mathisen
Solon ifølge Jens Handberg
Toxy Smed ifølge Camilla Spuhr Jensen
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E M ELEVEN CUP
E TYPE CASH
EA
EAGLE
EAGLE BAT
EAGLE DOLLARS
EARL GREY
EARLY HYDRUP
EARLY TINGHØJ
EARTHWINDNFIRE A P
EASIERSAIDTHANDONE
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY GO TOO SEJER
EASY MAGIC
EASY PEAK
EASY RIDER
EASY WIN
EBAY
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
EBONY LASER
ECCO C N
ECCO ELHOLM
ECCOLO
ECHEZEAUX
ECHO HILL
ECLIPSE D D
ECLIPSE DESIGN
ECURIE D
EDDIE
EDDIE COOK
EDDIE SHADOW
EDDIE THE EAGLE
EDDIE TRØJBORG
EDDIE ULKÆR
EDELHERR FAUST
EDELWEISS
EDGAR
EDWARD
EDZOLAMI
EENYMEENYMINYMOE
EFTERLEVANDE
EGE
EGGNOG

Charlottenlund Travbane · E-Årgangens Klassiske Løb 2018
Dansk opdrætningsløb · Indskud: 25.3.2018: 400 kr.

EIGHT HOUR
EIGHTDAYSAWEEK
EIK AGAIN
EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL
EJNAR GARDENIA
EJSING
EL CLASICO
EL NINO SISA
EL NINO TRØJBORG
EL PASO
ELA GAMMELSBÆK
ELBA
ELDERBERRY
ELDON NEERGÅRD
ELDORADO
ELECTRIC SHADOW
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA DILLI
ELEKTRA HENLEY
ELENI SOTTO
ELEONORA
ELITA
ELITE SHADOW
ELIZA
ELIZA SLEIPNER
ELLA LYNGHØJ
ELLA RUSH
ELLEN
ELLIE SAID THAT
ELLIE’S COKTAIL
ELLIOT
ELLIOT NOVA
ELLIOTSTONE
ELLY TORP
ELPRESLEY DAMGÅRD
ELSA SKOVSENDE
ELTON H
ELUSIVE VINCENT
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA M
ELVIS
ELVIS BORK

ELVITA
EMBRACETHEGUNNERS
EMELY GARDENIA
EMERALD DOWNS
EMERSON
EMIL L
EMIL LUND
EMIL MOSEBO
EMIL V P
EMILY M P
EMINENTSTONE
EMIR DIAMOND
EMIREN K
EMMA D
EMMA PIE
EMMA TIKI
EMMETT DOWNS
EMPIRE
EMPIRE FLEX
EMPIRE SISA
EMPTY GLASS
EMS
ENCORE SIMONI
ENCORE SPRING
ENDEAVOUR
ENDLESS BEAUTY
ENDLESS DREAMS
ENDLESS LOVE
ENDO HYDRUP
ENDOMONDO
ENERGIZER
ENFANT TERRIBLE
ENFORALLE P
ENJOY FINE
ENJOY LASER
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY ME
ENJOY THE COKTAIL
ENJOY THE GAME
ENOK SMED
ENOUGH CASH
ENTEN ELLER
ENTRE HYRDEHØJ
ENU SENSEI
E’NUNCIO

ENVY SECRET
ENYA
ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO FLAME
ENZO VICTORY
EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPIDOT T T
EPOKE PI
EPOQUE
EPOS MOSEBY
EPOS ØSTERVANG
EPSILON PI
EPSILON TÅRS
EPULU
EQUSANA
ERIC THE EEL
ERICANO
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ES TRENC
ESAJAS
ESCAPE A P
ESCOBAR B S
ESILYA A P
ESMARALDA H J
ESMERALDA
ESPERANZA
ESPERE VINCENT
ESTELLE
ESTELLE TRØJBORG
ESTIMATE ONE
ETERNAL FLAME
ETERNAL SUNSHINE
ETERNITY LA MARC
ETHIOPIA
ETNA TOFT
ETOILE HENLEY
EUREKA DOWNS
EURO C N
EUROSTONE

EVA GARDENIA
EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVERENJOY PASSAT
EVEREST LASER
EVERYBODYSAIDTHAT
EVERYBODYSDARLING
EVERYBODYSNOTZ
EVITA
EVITA BIANCA
EVITA D
EVITA E M
EVITA GAME
EVITA SØLVTOP
EVITA T T
EVOLUTION ON TRACK
EVOQUE
EXCEPTIONAL SHADOW
EXCITING LADY
EXCLUSIVE LASER
EXCUSE ME
EXCUSE ME K J
EXIT TO HEAVEN
EXOTIC DREAM
EXOTIC PHOTO
EXPENSIVE
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPENSIVE DREAM
EXPLOSIVE DUST
EXPLOSIVE LADY
EXPLOSIVE LINE
EXPLOSIVE PEAK
EXPO
EXPRESS A P
EXPRESS BAHN
EXPRESS BORK
EXPRESS SHADOW
EXPRESSSTONE
EXTREME
EXTREMELYNOTZ
EYE IN THE SKY
EYECANDY
EYEOFTHETIGER D C
EYRE FLAME

I de indledende afdelinger er der minimum præmier til de seks først placerede heste.
Finalen i begge serier er forbeholdt heste, der har startet (eller været startmeldt såfremt løbet ophæves) i mindst en indl. afd. – og med 

fortrinsret til start i forhold til antal starter i serien, derefter startpoint. Finalerne gennemføres ved minimum seks startmeldte heste.
Der afvikles tilsvarende serier i efteråret fra september-november med finale 9/12.

Ret til ændringer forbeholdes.

LUNDENS 3- OG 4-ÅRS SERIE 2018 - FORÅR
3-års Serien:
18/3: Højst 30.000 tillæg ved 3.001/10.001
20/4: Højst 60.000 tillæg ved 5.001/18.001
18/5: Højst 75.000 tillæg ved 8.001/25.001
23/6: Højst 45.000 tillæg ved 4.501/15.001

Finale 8/7: Frit for alle. Tillæg ved 12.001/36.001/108.001
Præmiesum 55.500 (20.000-12.000-7.000-4.000-2.500 samt 
1.000 til øvrige startende)

4-års Serien:
4/3: Højst 72.000 tillæg ved 8.001/24.001
20/4: Højst 48.000 tillæg ved 16.001
1/6: Højst 108.000 tillæg ved 12.001/36.001
23/6: Højst 60.000 tillæg ved 6.001/20.001

Finale 8/7: Frit for alle. Tillæg ved 18.001/54.001/162.001
Præmiesum 55.500 (20.000-12.000-7.000-4.000-2.500 samt 
1.000 til øvrige startende)

ALLE LØB AFVIKLES OVER 2000 METER. VOLTESTART
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§1 Anvendelsesområder
Personkreds, der er underlagt Løbsbestemmelserne, er som i Sverige udvidet 
til at omfatte personer, der lejlighedsvis udfører opgaver for hesteejere, 
trænere og kuske/ryttere. Eksempelvis, men ikke begrænset til smede, 
transportører, veterinærer og alternative behandlere.

§13 Bestemmelser om startfrekvens
Ændringen består i, at 2 - årige heste højst må starte med 7 dages interval 
(f.eks. start søndag – søndag).

§17 Flere ejere eller pseudonym
Begrænsning på antal registrerede ejere i et pseudonym ophæves. Tidligere 
var der en grænse på fire personer.

§18 Hests træner og kusk/rytter
I 2018 er det et krav, at en hest er opført på en træningsliste for at være 
startberettiget.

§22 Startmelding, efteranmeldelse og deling af løb
Kravet om skriftlig startmelding fjernes, da praksis er, at der anmeldes via 
telefon. 

§22b Startlister, officielle
Eneste officielle startlister til danske løb er de startlister, som offentliggøres 
på ATG.se og i spilleavisen Fast Track. Baneprogrammer og andre lister er 
således uofficielle.

§31 Identifikation i forbindelse med start i løb
Opmærksomheden skal henledes på, at ved identifikation i forbindelse med 
start i løb skal dato og sted (bane) for identifikation indføres i hestepasset. 

§35 Kørsel/ridning på travbanen
Det understreges i sidste afsnit, at dommerkomiteen kan nedlægge forbud 
mod kørsel/opvarmning på banens inderkreds i et bestemt tidsrum.

§36 Kuskens/rytterens valg af hest
En af de største ændringer findes i denne paragraf, idet der er foretaget en 
opstramning, så det danske regelsæt mere ligner det svenske.
Ændringen består i, at licensindehaver ikke må køre/ride en af en anden 
licensindehaver trænet hest, som vedkommende selv har i træning. Der er 
dog en undtagelse, hvis hesten vedkommende har i træning køres af sin ejer/
delejer eller af en jockey med licens ved den pågældende træner.
Sidstnævnte sætning er ændret i forhold til den udgave af Kalender Nr.1 
2018, som blev lagt på nettet ved årsskiftet.

§38.10 Startforbud for hest ved brud på dopingbestemmelserne
Denne underparagraf er ny og er et resultat af det internationale samarbejde 
i kampen mod doping.
En hest bliver, afhængigt af om det er en overtrædelse i forhold til Forbuds-
listen (LISTE A) eller Karenstidslisten (LISTE B) udelukket i enten minimum 6 
eller 3 mdr.

§60 Ulykkestilfælde – tilbagekaldelse af eller afbrudt løb
– ugyldigt erklæret løb
I §60 er som sidste afsnit tilføjet, at dommerkomiteen kan bortvise uregerlig 
ekvipage, der i startproceduren eller under aflæst løb har forårsaget, at en 
konkurrent ikke kan deltage i gyldig start.

Regler for forskellige typer afløb
I dette afsnit er der sket ændringer i, hvem der kan deltage i uddannelsesløb, 
således at disse løb i højere grad bliver forbeholdt de nye og urutinerede. 
Således kan personer, der har haft A-trænerlicens, ikke længere deltage i 
uddannelsesløbene.

Licensbestemmelser
Under ”Ansøgning om fornyelse af licens” er der sket en ensretning, så der 
ikke længere gøres forskel på personer ud fra, hvor mange starter de tidligere 
har gjort i karrieren. Kravet bliver nu, at der skal gennemføres to rutineløb i 
godkendt tid (tidligere skulle mindre rutinerede kuske gennemføre fire). 

Forbuds- og karenstidsliste
I forbindelse med dopingsagen med Frances Yoda lagde DTC en tilføjelse til 
afsnittet ”B. KARENSTIDSLISTE” op på www.trav.dk.
Denne tilføjelse er medtaget i 2018 – udgaven og fokuserer på anvendelsen 
af præparater med usikker udskillelsestid. Det anbefales, at disse præparater 
ikke anvendes til væddeløbsaktive heste.

 Sæsonbestemmelser 2018
Under dette afsnit er et af underafsnittene fra 2017 flyttet til Løbsbestem-
melser. Det drejer sig underafsnittet ”Godkendt hjelm/sikkerhedsvest”
I afsnittet ”Identifikation” skal de aktive være opmærksomme på de mere spe-
cifikke krav i Løbsbestemmelserne §31 – især kravet om, at dato og banenavn 
ved identifikation skal indføres i hestepasset.
Under ” Midlertidig import træning/løb eller avl” er der sket en opstramning, 
således at heste, der er registreret i udlandet og midlertidig kommer til 
Danmark, skal rapporteres til DTC senest 7 dage efter modtagelsen. Ellers vil 
det medføre en bøde på kr. 500.
Hidtil har der været forskel i DK og SV på optjeningen af præstationspoint. 
Dette er pr. 1.januar 2018 ændret, således, at der, som i SV, gælder følgende 
skala: (300 – 150 – 100 – 50 – 25).

Landsdækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe
Ii skemaet over takster er det fremadrettet et løbs førstepræmie (og ikke lø-
bets samlede præmiesum), som er bestemmende for sanktionens udseende.
Desuden er der sket ændringer vedrørende størrelsen på sanktioner for 
drivning. Denne stramning er baseret på internationale vedtagelser.
I en tillempning af de danske regler til de svenske vedrørende udelukkelser 
og gentagelsestid er der sket ændringer på dette område.
Det er vigtigt, at de aktive er opmærksomme på dette – derfor anbefales det 
at kontrollere, hvor mange starter, man har gjort i 2017 og derpå se, hvilken 
kuskekategori man tilhører. Det samme vedrørende gentagelsestid.
Under kolonnen ”forseelser” er der nogle få korrektioner, som ændrer på 
kategorien. 

ÆNDRINGER I KALENDER NR. 1
I LIGHED MED DE FOREGÅENDE ÅR VIL DER I NEDENSTÅENDE BLIVE REDEGJORT FOR DE

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER I KALENDERE NR. 1 I FORHOLD TIL 2017 – UDGAVEN
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C BORK
C BRILLIANTO
C C’S EASY LADY
C D
C MY PHOTO
C NU GILBAK
C R SEVEN
CA VA NOVA
CADILLAC SHADOW
CAJA VANG
CALL THE KING
CALVIN ICE
CALZAGHE
CANNONBALL MACOY
CAPTAIN COOK
CAPTAIN MORGAN
CAPTAIN PHOTO
CAPTAINHASELHOF BE
CARIBBEAN DREAM
CARNA SENSEI
CAROLINE K
CASH FLOW
CASH SALI
CASINO GARDENIA
CASINO GIRL
CATCH ME WILL

CATCHMEIFYOUCAN
CATCHMYDIAMOND
CATO MOSEBO
CAVACA
CAVIAR
CAYMAN BEE
CE HINDØ
CELEBRITY WIND
CELICA N
CELINA HASTRUP
CELINE RUSH
CELTIC
CERTAINLY A WINNER
CERVEZA
CETON SIMONI
CHABLIS
CHAC LYNGHØJ
CHAKITA T HALL
CHAMP
CHAMPIONS PEAK
CHANDON
CHANEL CROSS
CHANEL SIMONI
CHANELL SALLØV
CHAP A P
CHARDONNAY

CHARLIE GAME
CHARLIE L M
CHARLIE SKOVSENDE
CHARMING BOOM BAY
CHARMING KISS
CHASING SHADOW
CHATO SALLØV
CHECK IT OUT
CHECK OR BET
CHECKPOINT S H
CHEETOSINMYSPEEDOS
CHELSEA
CHERI DE VIE
CHESTER
CHIEF ONE
CHILLI FINE
CHILLI HOT BURN
CHILLI T
CHILLI TRØJBORG
CHILLI TÅRS
CHIO GILBAK
CHIVAS REGAL
CHLOE
CHOCK NOCK
CHOCOLATE DUST
CHURCHILL LINE

CICERO CÆSAR
CIKU BROGÅRD
CIMBA BROGÅRD
CINDERELLA
CIPOLLINI
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
COINTREAU
COLOR BLIND
COME ON DINGS
COME ON HUGO
COME ON PARTY
COMET ELKÆR
COMMIT BOOM BAY

Jydsk Væddeløbsbane · C Årgangens Klassiske Løb 2018 
Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.3.2018: 800 kr.

CONCORDE FLAMINGO
CONFIDENCE
CONFUSION TÅRS
COOL SHADOW
COOL VACATION
COPAIN D’AMERIQUE
CORINNA TINGHØJ
CORNER TIKI
CORVATINNI SKOV
COSMOS
COUNT ON ME K G
COUNTERSTRIKE
COUNTESS P D
COUNTYOURBLESSINGS
COUTINHO
CRAZY HORSE
CUBA LIBRE ICE
CULT EGEDAL
CUTTHECRAP
CUTTY SARK
CYBERCATCH
CÆSAR LIGHT
CÆSAR P P

Løbene i DTC’s 3 års Serie vil i efteråret 2018 blive udskrevet i forskellige varianter og fælles for alle propositioner-
ne vil være, at de vil henvende sig i intervallet mellem debuterende 3-åringer og indtil de har tjent max 20.000 kr.

Der vil i perioden fra 16. marts til og med 25. maj blive udskrevet løb med titlen DTC’s 3 års Serie rundt omkring på 
landets baner. Præmiesummerne varierer, men der vil altid være minimum 6 præmier. Der vil blive udskrevet løb 
med både snore- og autostart, og enkelte løb kun for hopper. Alle løb bliver afviklet på banernes normaldistance.

Løbene er med fortrinsret til start for danskfødte heste.

FINALELØB
På Sprintermester-dagen i Billund 3. juni vil der blive udskrevet et DTC’s 3 års Serie Finaleløb med 80.000 kr. i 
præmiesum med følgende fordeling (25.000 – 15.000 – 10.000 – 8.000 – 6.000 – 4.000 og 2.000 kr. til øvrige 
startende heste).

1900 meter. Autostart.

Kun danskfødte heste der har startet eller været startmeldt i mindst en DTC’s 3 års Serie fra 16. marts og frem til 
og med 25. maj har start ret, uanset deres startpræmiesum på anmeldelsesdagen. De 12 deltagere i løbet vil blive 
udvalgt efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb, dog bortfalder fortrinsretten og grundlagsreglen i 
dette løb.

DTC’s 3 års Serie – forår 2018
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Indledende afdelinger: 18. marts på Charlottenlund Travbane og 16. 
marts på Racing Arena Aalborg.
Finale og trøstfinale: 8. april på Charlottenlund Travbane

DE INDLEDENDE AFDELINGER AFVIKLES SÅLEDES:
Hestene udtages efter DTC’s regler for udvælgelse af heste til ordinære 
løb (fortrinsretten gælder ikke – grundlag 0 kr.). 3-årige og ældre heste. 
Charlottenlund: 2000 meter, Aalborg: 2140 meter. Snorestart. Tillæg 
ved 25.001 kr. 65.001 kr. 180.001 kr. 540.001 kr. Hestene placeres 
i de indl. afd. efter deres startpræmiesum på startmeldingsdagen kl. 
11.00. Præmiesum i hver indledende afdeling er 15.450 kr. Ærespræ-
mie til vindende hests kusk.
Der afvikles maximalt 7 indledende afdelinger (heste som skrives til 
start, men som bliver tvangsslettet i indl. afd., får alle indskud tilbage-
ført). Der deles løb efter, at alle kan deltage på den ønskede bane for 
den indl. afd. I finalen gives der dispensation i henhold til §64 (for kuske 
der har kvalificeret hesten til finalen). 

UDTAGELSESREGLER:
Ved 6-7 afdelinger: De 2 bedst placerede heste fra hver afdeling 
kvalificerer sig til finalen. Tredje- og fjerdehesten fra hver afdeling 
kvalificerer sig til trøstfinalen.

Ved 4-5 afdelinger: De 3 bedst placerede heste fra hver afdeling kva-
lificerer sig til finalen. Fjerde-, femte-, og sjettehesten fra hver afdeling 
kvalificerer sig til trøstfinalen.

Ved 3 afdelinger: De 4 bedst placerede heste fra hver afdeling kvalifi-
cerer sig til finalen. Femte-, sjette-, syvende-, og ottendehesten fra hver 
afdeling kvalificerer sig til trøstfinalen.

Ved 2 afdelinger: De 6 bedst placerede heste fra hver afdeling kvali-
ficerer sig til finalen, mens de øvrige startende heste kvalificerer sig til 
trøstfinalen (dog max. 15 heste – de bedst placerede samt hurtigste 
14. hest, evt. lodtrækning).

Ved 1 afdeling: De 12 bedst placerede heste kvalificerer sig til finalen. 
Trøstfinalen afvikles ikke. Hestene, der kvalificerer sig til Finale/

Trøstfinale, skal i Finale/Trøstfinale køres af kusken, der kørte hesten i 
indledende afdeling eller af ejer/delejer.
Ved dødt løb (uanset antal afdelinger) på den sidste kvalificerende 
plads gives der fordel til hesten(/e) med flest point på startmeldings-
dagen for den indl. afd., således at der altid maximalt går det ovenfor 
nævnte antal heste videre. Det kræves endvidere, at hesten opnår 
noteret tid (nc betragtes som noteret tid) for at kvalificere sig til finalen.

FINALEN OG TRØSTFINALEN:
Finalen afvikles over 2000 meter. Hestene starter fra samme position 
som i indledende afdeling *.
Forventet præmiesum 70.000 kr. Ærespræmie til vindende hests kusk. 
Dækken og laurbærkrans.
Lodtrækning om startsporene i såvel finalen som trøstfinalen.
Trøstfinalen afvikles over 2000 meter. Hestene starter fra samme posi-
tion som i indledende afdeling*. Præmiesum 20.600 kr. Ærespræmie til 
vindende hests kusk. Dækken.

NB: Den anførte præmiesum i finalen er forventet. Præmiesummen vil 
blive reguleret i forhold til de gjorte indskud – så alle indskud ubeskåret 
går til præmier.

* Såfremt det viser sig, at resultaterne af de indledende afdelinger giver 
for mange heste fra én startvolte (max 8), har de bedst placerede heste 
fra de indledende afdelinger fortrinsret til start. Ved fortsat lighed 
udtages hestene efter point på startmeldingsdagen for den indl. afd., 
derefter lodtrækning. Såfremt en hest på denne måde bliver tvangs-
slettet fra finalen har hesten startret i trøstfinalen eller ejeren kan få 
alle indskud tilbageført. Tvangsslettes en hest i trøstfinalen vil ejeren få 
alle indskud tilbageført.

INDSKUD:
15. november 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.
15. december 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.
15. januar 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.
15. februar 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.
Ved startmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kr.

Aero H 
Anno Boom Bay
Anterior Express
Applejack Mile
Art Detective
Avanti Avalon
Balder
Baloo Toft
Barnaby

Bella
Belphegor
Bombastica
Brave Avalon
Call Me Quick P D
Chanel Cross
Chimneysweeper
Citation Star
Comanche Bounce

Copy Design
Countess P D
Crazy Horse
Dollar Dream
Famous Footsteps
Gent Quattro
Hobard
Jøzze Palema
Lookh Pixel

Mr Mayday
Mylan Salløv
Najka Djess
Nevada F H
Pharaon d’inverne
Raleigh
Romeo A K
Saxinthecity
Sir Independent

Speedy Sus
Thor Mosebo
Uffe S Lange Dk
Unik Tamsen
Vaffel
Valentin Østerkær
Vesuv
Wee Willy Winkie

Duvils Store Amatør Grand Prix

Følgende heste står fortsat anmeldt i Duvils Store Amatør Grand Prix:

I FORNYET UDGAVE MED EN FORVENTET SAMLET PRÆMIESUM PÅ
CA. 120.000 KR. OG EN FORVENTET FINALEPRÆMIESUM PÅ CA. 70.000 KR.
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TRAVKALENDER · DE KLASSISKE ÅRGANGSLØB

D J  4
D J O’KAY  4
D J’S CAVIAR  4
D K BORK 3 4
DA VINCI PEAK 3 4
DADDY LOVES YOU 3 4
DADDYS RACER 3 4
DAISY CASH 3 4
DAISY D 3 4
DAISY H J 3 4
DAISY HILL 3 4
DAKOTA FLEX 3 4
DALIA HINDØ 3 4
DALTON 3 4
DALTON SALI  4
DAMBLE FLAME  4
DAMIEN SHADOW 3 4
DAN MØLGÅRD 3 4
DANCING ALONE 3 4
DANCING DILLI 3 4
DANIELLA 3 4
DANIELLA GARDENIA 3 4
DANIELLE D D 3 4
DANINA A P 3 4
DANNY E P 3 4
DANSKEN 3 4
DANTE BROGÅRD  4
DANTE STAR  4
DANZ OF HOPE 3 4
DARIO SOTTO 3 4
DARK ANGEL 3 4
DARK DUST 3 4
DARK EAGLE 3 4
DARK GOGO 3 4
DARK PASSION  4
DARLING BLÅBJERG 3 4
DARLING DYNAMITE 3 4
DARLING LASER 3 4
DARTH VADER S M 3 4
DARWIN ICE 3 4

Jydsk Væddeløbsbane · D-Årgangens Klassiske Løb 2018
Jydsk 3-Årings Grand Prix · Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.3.2018: 800 kr.
Jydsk Væddeløbsbane · D Årgangens Klassiske Løb 2019
Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.3.2018: 500 kr.

DATE NIGHT 3 4
DAUPHINE 3 4
DAVENPORT 3 4
DAVINA EGE  4
DAYDREAM 3 4
DAYDREAM BELIEVER 3 4
DAYDREAMER 3 4
DAYDREAMER G K 3 4
DAYLIGHT V P 3 4
DAYTON DOWNS  4
DAYTONA 3 4
DAZZLE NOCK 3 4
DE LIGHT  3 
4
DEA GILBAK 3 4
DEAR BLÅBJERG 3 4
DEAR JOHN 3 4
DEBBIEDOIT 3 4
DEE JAY DREAM 3 4
DEEP PURPLE 3 4
DEEPUNDERCOVER 3 4
DELAWARE BOUNCE 3 4
DELICIOUS LASER 3 4
DELICIOUS ONE 3 4
DELICIOUSSTONE 3 4
DELINA B 3 4
DELIVERY BOY 3 4
DELLIS 3 4
DELTA SPRING 3 4
DEMPSEY CLOC 3 4
DENIMCOWBOY 3 4
DENZEL  4
DER FAUST 3 4
DERVAR GRAND  4
DESAVI D 3 4
DESERT FOX 3 4
DESIRE ABOVE 3 4
DESIREE ROLD 3 4
DESMOND TOFT  4
DESTINY 3 4

DEXTER 3 4
DEXTER P  4
DIABLO BORK 3 4
DIABLO SISA 3 4
DIABLO TOFT  4
DIAGO VANG 3 4
DIAMANT TINGHØJ  4
DIAMANT ØSTERVANG 3 4
DIAMOND B P 3 4
DIAMOND DUST E M 3 4
DIAMOND FLAME  4
DIAMOND HAIR 3 4
DIAMOND IS ROUGH 3 4
DIAMOND P  4
DIAMOND SISA 3 4
DIANA MILL 3 4
DIANA WINNER 3 4
DIANA ØSTERVANG 3 4
DIANELLA GILBAK 3 4
DIAZ FRISCO  4
DICAPRIO 3 4
DICKSON 3 4
DICKSON SHADOW 3 4
DICTE SKOVSENDE 3 4
DIEGO DI KASK  4
DIESEL 3 4
DIMITRICK TÅRS  4
DIN FRÆKKE G K 3 4
DINARD 3 4
DINO 3 4
DIOLA 3 4
DIOR SISA 3 4
DIOR VINCENT 3 4
DIRTY DANCING 3 4
DISNEY 3 4
DISNEY H J 3 4
DIVA ICE 3 4
DIVA K 3 4
DIVA SISA 3 4
DIXEN CLOC 3 4

DIXI 3 4
DIXI TOP 3 4
DIXIE DOWNS 3 4
DJ K K 3 4
DJANGO  4
DJANGO CROSS 3 4
DJANGO CÆSAR 3 4
DJOHNDJOHN 3 4
DO IT FOR REAL  4
DO IT GARDENIA 3 4
DO IT MINGUS 3 4
DODO ULKÆR  4
DOITAGAINBUTCHER 3 4
DOLCE GABBANA 3 4
DOLLAR ESTEREL 3 4
DOLLAR LASER 3 4
DOLLARS AND CENTS 3 4
DOLLY P  4
DOMINIQUE A P 3 4
DOMINO VICTORY 3 4
DON COOK 3 4
DON JUAN 3 4
DON PEDRO  4
DON ROSSINI  4
DONATELLO GARBO 3 4
DONATO GILBAK 3 4
DONATO HYRDEHØJ 3 4
DONE DEAL G K 3 4
DONNA DI DAMGÅRD 3 4
DONNA LUPO 3 4
DONNA MARIA  4
DONNATELLA 3 4
DON’T TOUCH 3 4
DONTPAYTHEFERRYMAN 3 4
DONTTAKEITEASY 3 4
DORIKAN LUND 3 4
DORTHEA RUSH 3 4
DORTMUND 3 4
DORTRUD 3 4
DOTSY LADY 3 4

DOUBLE GOGO 3 4
DOUBLE TROUBLE E P 3 4
DOUBLES DIVA 3 4
DOUBLETROUBLE T T 3 4
DOUSCKA SIMONI 3 4
DOYOUTHINKIAMSEXY  4
DOYOUWISHDIAMOND  4
DRAGONITE  4
DRAMBUIE 3 4
DREAM 3 4
DREAM BORK 3 4
DREAM C N 3 4
DREAM GARDENIA 3 4
DREAM HASTRUP 3 4
DREAM IT IS 3 4
DREAM KÅSGÅRD 3 4
DREAM PEAK 3 4
DREAM WINNER 3 4
DREAMABOUT VINCENT  4
DREAMER T T 3 4
DREAMGIRL EXPRESS 3 4
DRESSEDFORSUCCES 3 4
DROP IN G K 3 4
DROP OF LOVE 3 4
DRØNVIKTORMOLAR 3 4
DUBAI 3 4
DUBLIN LASER 3 4
DUKA MOSEBY 3 4
DULAIKA GILBAK  4
DUMBO 3 4
DUNCAN T HALL 3 4
DUNELLA KÅSGÅRD  4
DUNKER DRENGEN 3 4
DUNST 3 4
DUSTY SHADOW 3 4
DUVALL  4
DUVIL PACE 3 4
DWIGHT SHADOW 3 
DYNAMIT TINGHØJ  4

INDLEDENDE AFDELINGER:
29/3 Højst 169.000 kr. 2000 meter. Tillæg ved 23.001 kr. 69.001 kr.
9/4 2000 meter. Tillæg ved 30.001 kr. 90.001 kr. 225.001 kr.
 1.080.001 kr.
30/4 2000 meter. Højst 340.000 kr. Tillæg ved 45.001 kr. 115.001 kr.
28/5 Højst 100.000 kr. 1600 meter. Autostart.
25/6 2550 meter. Tillæg ved 145.001 kr. 380.001 kr.
23/7 Højst 250.000 kr. 2060 meter. Autostart.
20/8 2550 meter. Tillæg ved 25.001 kr. 75.001 kr. 190.001 kr. 600.001 kr.
24/9 Højst 50.000 kr. 2060 meter. Autostart.
14/10 2000 meter. Tillæg ved 20.001 kr. 60.001 kr. 150.001 kr. 720.001 kr.

FINALER 5/11:
2000 meter. Tillæg ved 30.001 kr. 90.001 kr. 240.001 kr. 810.001 kr.
2550 meter. Tillæg ved 60.001 kr. 150.001 kr. 450.001 kr.

PRÆMIESUMMER:
Indledende afdelinger 12.000 kr. Intet indskud.
Finaler 20.000 kr. Intet indskud.
I alle løb udsættes der dækken til ejer samt en vingave til vinderens kusk.

Pointregler:
De startende heste tildeles point efter følgende skala: 20-15-10-7-5, 3 
point til øvrige fuldførende med noteret tid samt 1 point til øvrige star-
tende. I finalerne har hestene, der har opnået flest point i de indledende 
afdelinger startret - og kun heste der har startet i en indledende afdeling 
kan starte. En hest skal i finalen og trøstfinalen køres af en kusk, der har 
kørt hesten i en indledende afdeling. Er der ledige pladser efter anmeldel-
sesfristens udløb forbeholder Sportsafdelingen sig ret til at opsøge flere 
startende heste blandt de startberettigede heste.
Ret til ændringer forbeholdes.

SKIVE AMATØRSERIE 2018
Skive Amatørserie 2018 afvikles med 9 indledende afdelinger samt finaler · Løbsserien er åben for alle amatørkuske
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TRAVKALENDER · DE KLASSISKE ÅRGANGSLØB

E M ELEVEN CUP 3 4
E NORWAY IS MY WAY  4
E TYPE CASH 3 4
EA 3 4
EAGLE 3 4
EAGLE BAT 3 4
EAGLE DOLLARS 3 4
EAGLE LANGBORG 3 4
EAGLE RIDER 3 4
EARL GREY 3 4
EARLY HYDRUP 3 4
EARLY MORNING 3 4
EARLY TINGHØJ 3 4
EARTHWINDNFIRE A P 3 4
EASIERSAIDTHANDONE 3 4
EASTANDWEST 3 4
EASTBOUNDANDDOWN 3 4
EASY GO TOO SEJER 3 4
EASY MAGIC 3 4
EASY PEAK 3 4
EASY RIDER 3 4
EASY WIN 3 4
EASYCOMEEASYGO  4
EBAY 3 4
EBAY HOLMSMINDE 3 4
EBBE 3 4
EBONY BLÅBJERG 3 4
EBONY LASER 3 4
ECCO C N 3 4
ECCO ELHOLM 3 4
ECCOLO 3 4
ECHEZEAUX 3 4
ECHO HILL 3 4
ECLIPSE D D 3 4
ECLIPSE DESIGN 3 4
ECU EGEDAL 3 4
ECURIE D 3 4
EDDIE 3 4
EDDIE BROGÅRD 3 4
EDDIE COOK 3 4
EDDIE MURPHY 3 4
EDDIE SHADOW 3 4
EDDIE THE EAGLE 3 4
EDDIE TRØJBORG 3 4
EDDIE ULKÆR 3 4
EDEA G K  4
EDELHERR FAUST 3 4
EDELWEISS 3 4
EDGAR 3 4
EDISON CHIP 3 4
EDWARD 3 4
EDZOLAMI 3 4
EENYMEENYMINYMOE 3 4
EFFEN 3 4
EFTERLEVANDE 3 4
EG HELLEBJERG 3 4
EGE 3 4
EGGNOG 3 4
EIGHT HOUR 3 4
EIGHTDAYSAWEEK 3 4
EIK AGAIN 3 4
EIK HINDØ 3 4
EISTEE BAKKELY 3 4
EIVO TORKDAHL 3 4
EJNAR GARDENIA 3 4
EJNAR VICI 3 4

Jydsk Væddeløbsbane · E-Årgangens Klassiske Løb 2019
Jydsk 3-Årings Grand Prix · Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.3.2018: 400 kr.
Jydsk Væddeløbsbane · E-Årgangens Klassiske Løb 2020
Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.3.2018: 300 kr.

EJSING 3 4
EL CLASICO 3 4
EL NINO SISA 3 4
EL NINO TRØJBORG 3 4
EL PASO 3 4
ELA GAMMELSBÆK 3 4
ELBA 3 4
ELBÆK BE  4
ELDERBERRY 3 4
ELDON NEERGÅRD 3 4
ELDORADO 3 4
ELECTRIC SHADOW 3 4
ELEGANT C N 3 4
ELEKTRA 3 4
ELEKTRA BOUNCE 3 4
ELEKTRA DILLI 3 4
ELEKTRA HENLEY 3 4
ELENA AVALON 3 4
ELENI SOTTO 3 4
ELEONORA 3 4
ELINOR 3 4
ELISE CROWN 3 4
ELITA 3 4
ELITE SHADOW 3 4
ELIZA SLEIPNER 3 4
ELLA LYNGHØJ 3 4
ELLA RUSH 3 4
ELLEN 3 4
ELLERSLIE DOWNS 3 4
ELLIE SAID THAT 3 4
ELLIE SKOVLY 3 4
ELLIE’S COKTAIL 3 4
ELLIOT 3 4
ELLIOT NOVA 3 4
ELLIOTSTONE 3 4
ELLY TORP 3 4
ELMAR SHADOW  4
ELPRESLEY DAMGÅRD 3 4
ELSA S M 3 4
ELSA SKOVSENDE 3 4
ELTON H  3 
4
ELUSIVE VINCENT 3 4
ELVIRA  3 
4
ELVIRA DAMGÅRD 3 4
ELVIRA GARDENIA 3 4
ELVIRA M 3 4
ELVIRA MAY  4
ELVIS BORK 3 4
ELVIS TOFT  4
ELVITA 3 4
EMBRACETHEGUNNERS  4
EMELY GARDENIA 3 4
EMERALD DOWNS 3 4
EMERSON 3 4
EMIL L 3 4
EMIL LUND 3 4
EMIL MOSEBO 3 4
EMIL V P 3 4
EMILIE FLAMINGO 3 4
EMILIE PILBRO 3 4
EMILY M P 3 4
EMILY SHADOW 3 4
EMINENTSTONE 3 4
EMIR DIAMOND 3 4

EMIREN K 3 4
EMMA D 3 4
EMMA PIE 3 4
EMMA TIKI 3 4
EMMETT DOWNS 3 4
EMOJI 3 4
EMPIRE 3 4
EMPIRE FLEX 3 4
EMPIRE G K 3 4
EMPIRE SISA 3 4
EMPOLI 3 4
EMPTY GLASS 3 4
EMS 3 4
EMTELLE LA MARC 3 4
EN PREMIER LIEU  4
ENCORE CLOC 3 4
ENCORE ESTEE  4
ENCORE SIMONI 3 4
ENCORE SPRING 3 4
ENCRU CLOC 3 4
ENDEAVOUR 3 4
ENDLESS BEAUTY 3 4
ENDLESS DREAMS 3 4
ENDLESS LOVE 3 4
ENDNU EN KÅSGÅRD 3 4
ENDO HYDRUP 3 4
ENDOMONDO 3 4
ENDOVER DUST 3 4
ENERGIZER 3 4
ENERGY MIX 3 4
ENFANT TERRIBLE 3 4
ENFORALLE P 3 4
ENJOY FINE 3 4
ENJOY LASER 3 4
ENJOY LOLLIPOP 3 4
ENJOY LOMOMBA  4
ENJOY ME 3 4
ENJOY THE COKTAIL 3 4
ENJOY THE GAME 3 4
ENOK 3 4
ENOK SMED 3 4
ENOUGH CASH 3 4
ENSON  4
ENTEN ELLER 3 4
ENTRE HYRDEHØJ 3 4
ENU SENSEI 3 4
E’NUNCIO 3 4
ENVY SECRET 3 4
ENYA 3 4
ENZIO 3 4
ENZO 3 4
ENZO BROGÅRD 3 4
ENZO DESIGN 3 4
ENZO FLAME 3 4
ENZO VICTORY 3 4
EPIC 3 4
EPICWILDFIRE M T 3 4
EPIDOT T T 3 4
EPISKEY PARTY 3 4
EPOKE PI 3 4
EPOQUE 3 4
EPOS MOSEBY 3 4
EPOS ØSTERVANG 3 4
EPSILON TÅRS 3 4
EPULU 3 4
EQUAL TO NONE 3 4

EQUSANA 3 4
ERIC THE EEL 3 4
ERICA 3 4
ERICANO 3 4
ERICTHEBUTCHER 3 4
ERIK 3 4
ERIK CLAUSEN 3 4
ERLING 3 4
EROS SISA 3 4
EROS ZOLA 3 4
ES TRENC 3 4
ESAJAS 3 4
ESAU 3 4
ESCAPE A P 3 4
ESCAPE G K 3 4
ESCOBAR 3 4
ESCOBAR B S 3 4
ESILYA A P 3 4
ESMARALDA H J 3 4
ESMERALDA 3 4
ESPERANZA 3 4
ESPERE VINCENT 3 4
ESTELLE 3 4
ESTELLE D 3 4
ESTELLE TRØJBORG 3 4
ESTIMATE ONE 3 4
ETERNAL FLAME 3 4
ETERNAL SUNSHINE 3 4
ETERNITY 3 4
ETERNITY LA MARC 3 4
ETHIOPIA 3 4
ETIENNE CROSS 3 4
ETNA  4
ETNA TOFT 3 4
ETOILE HENLEY 3 4
ETOMORROWISTODAY 3 4
EUREKA DOWNS 3 4
EURO C N 3 4
EURO G K 3 4
EUROSTONE 3 4
EUSTON ROLD 3 4
EVA GARDENIA 3 4
EVEN MORE COKTAIL 3 4
EVEN STEVEN 3 4
EVERENJOY PASSAT 3 4
EVEREST LASER 3 4
EVERGREEN  4

EVERY DAY  4
EVERYBODYLOVESEDDY 3 4
EVERYBODYSAIDTHAT 3 4
EVERYBODYSDARLING 3 4
EVERYBODYSNOTZ 3 4
EVITA 3 4
EVITA BIANCA 3 4
EVITA D 3 4
EVITA E M 3 4
EVITA GAME 3 4
EVITA SKOVSENDE 3 4
EVITA SØLVTOP 3 4
EVITA T T 3 4
EVOQUE 3 4
EXCELLENT PRINCE 3 4
EXCEPTIONAL SHADOW  4
EXCITING LADY 3 4
EXCLUSIVE LASER 3 4
EXCUSE ME 3 4
EXCUSE ME K J 3 4
EXOTIC DREAM 3 4
EXOTIC PHOTO 3 4
EXPECTTHEUNXPECTED 3 4
EXPELLIARMUS 3 4
EXPENSIVE 3 4
EXPENSIVE ATTITUDE 3 4
EXPENSIVE DREAM 3 4
EXPLOSIVE DUST 3 4
EXPLOSIVE LADY 3 4
EXPLOSIVE LINE 3 4
EXPLOSIVE PEAK 3 4
EXPO 3 4
EXPRESS A P 3 4
EXPRESS BAHN 3 4
EXPRESS BORK 3 4
EXPRESS DE LUXE  4
EXPRESS SHADOW 3 4
EXPRESSSTONE 3 4
EXPULSO TIME 3 4
EXQUISIT PROJECT 3 4
EXTRA T AAGE 3 4
EXTREME 3 4
EXTREMELYNOTZ 3 4
EYE IN THE SKY 3 4
EYECANDY 3 4
EYEOFTHETIGER D C 3 4
EYRE FLAME 3 4

Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk
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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: 25-12-8-6-4 point til 
de fem først placerede heste – samt 1 point til øvrige 
startende. Ved et evt. dødt løb gives der point efter den 
opnåede placering, hvilket vil sige, at der ved dødt løb på 
førstepladsen gives 25 point til alle de først placerede 
heste uanset om der er tale om to, tre eller 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 lod-
trækning. 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 ordi-
nære løb). Disse heste skal ligeledes startmeldes efter 
gældende regler og kommer derefter med i lodtræknin-
gen 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.
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FORSIDEFOTO
Steen Juul blev ved årets galla

optaget i Travsportens Hall Of Fame. 

Foto: Lasse Jespersen
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Med Mosson Stable App kan du:

Planlægge arbejdet omkring dine heste.

Få informationer om staldens og hestenes aktuelle status lige ved hånden.

Dele udvalgte informationer om hestene med deres ejere.

Finde alle detaljer om hver enkelt hest i hestens profil.

Holde styr på hvilken opsætning hver enkelt hest har i forskellige situationer.

Sende og modtage notifikationer fra de andre i stalden.

Læs mere på mosson.dk

 mosson stable
En app til dig, der træner og arbejder med heste 

“Noget af det, vi har lært, er, at jer der træner og  arbejder med heste har meget lidt tid. 
Der er mange ting at huske på i hverdagen, og vi har oplevet et ønske og et behov for 
at få den viden ud af hovedet, så den bliver lettere at dele og ikke bliver glemt. 

Appen er udviklet i samarbejde med alle jer, der har åbnet dørene for os. Det er 
fantastisk at være ude i den virkelighed, som Mosson Stable skal bruges i.”

Julie Liv, direktør           Maria Morin, brugerspecialist

annonce.indd   1 26/01/2018   09.27

HINGSTE 2018

FROSSEN SÆD 2018

MUSCLE MASS

UNCLE LASSE

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

Scan koden og 
se vores hjemmeside

Ansager Dyrehospital ApS

Amaru Boko  
Bar Hopping  
Brioni   
Call Me Keeper 
Centurion ATM 
Coktail Jet  
Conway Hall  
Creatine   
Credit Winner           
Cristal Money  

Explosive Matter  
Father Patrick  

  From Above
  Jocose

    Juliano Star
  Kadabra              

 Lavec Kronos
 Look de Star

  Maharajah
  Make It Happen

 
  

Muscle Hill

  
Muscle Mass

  
Muscles Yankee        

 Panne de Moteur
 Propulsion

 Quaker Jet
 Sebastian K
  S J’s Photo

  Southwind Frank

 The Bank
  Triton Sund

  

 
  

 
  

Trixton
Un Amour d’Haufor
Uncle Lasse
William
Wishing Stone
Zola Boko

  

Nuncio
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KVALITETSFODER TIL MORGENDAGENS STJERNER
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Læs mere om vores produkter  
og find nærmeste forhandler på

aveve.dk

   OPSKRIFTEN PÅ SUCCES  
   kræver de helt rigtige ingredienser!

Det er ikke tilfældigt at foder fra AVEVE er blevet en del af opskriften på succes hos nogle af de bedste trænere i Danmark. Et bredt 
sortiment gør det muligt at sammensætte en foderplan der både er økonomisk og med fokus på præstationer, helbred og trivsel. 

For rådgivning og priser, kontakt foderkonsulent Rikke Grøn på tlf. 9189 4140
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