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GENTLE
TILLY
1.11,2 - 2.343.466 NOK
19 sejre

Gentle Tilly kommer fra en af verdens stærkeste hoppelinjer, hvor samtlige hopper i fem generationer er diplom- eller
elitehopper. Moderen Ticora Tilly er Diplomhoppe og søster til
verdensstjernen Victory Tilly (1.08,9 - 37,7 mio. SEK). Resten
af moderstammen Icora Tilly, Cikora Tilly, Glenna H og Scotch
Dot er Elitehopper.
Gentle Tilly har vundet adskillige V75-løb i Norge og Sverige og
var tredje i finalen i Sweden Cup i 2012. Gentle Tilly har fem
afkom, der har startet, hvoraf de fire har vundet løb. To har allerede tjent >100.000 NOK.

Super Bowl (US) 1.12,3
Super Arnie (US) 1.11,0

Arnies Likeness (US) 1.15,2

Ticora Tilly (SE) 1.17,6

Speedy Somolli (US) 1.11,5
Icora Tilly (SE) 1.15,2

I familien kan også nævnes Brunton Tilly 1.10,0 - 3,8 mio. SEK,
Super Tilly 1.12,6- 2,6 mio. SEK, Golden Tilly 1.13,1 - 2,3 mio.
SEK, Noble Tilly 1.15,3 - 1,6 mio. SEK, Jill Tilly 1.11,6 - 1,2 mio.
SEK, Nice Tilly 1.13,4 - 1,1 mio. SEK, Silva Tilly 1.13,0 - 1,0 mio.
SEK og mange, mange flere.
Fremstillet for den norske avlskommission i 2010 med flotte
karakterer. Racetype/præg 8, Kropsbygning og muskulatur
8, Benkvalitet/benstilling 9, Bevægelser 9, Temperament 9,
Helse 9. Kåret i Klasse 1b. Godkendt til avl i Danmark.

Star’s Pride (US) 1.12,8
Pillow Talk (US) 1.21,5
Arnie Almahurst (US) 1.13,0
Picture Dart (US)
Speedy Crown (US) 1.12,8
Somolli (US)
Fakir du Vivier (FR) 1.14,8
Cikora Tilly (SE) 1.17,4

INTRODUKTIONSPRIS
I DANMARK:
0 + 5.000 KR. + moms
Står opstaldet på Hovhedegård Hestecenter
www.hovhedegaard.dk - booking hos Kaj Jensen
6175 3668 eller Jeanette Jensen 2393 4870

LEDER

Henrik Friis
Direktør,
Dansk Hestevæddeløb

Ungdomsarbejdet
SAT I STRUKTUR
Strategiplanen blev fremlagt i efteråret 2018 og arbejdet
gik derefter straks i gang. De første ændringer er allerede
implementeret her i begyndelsen af 2019.
Præmierne har fået en stigning igen, og satsningen
”Made in Denmark” er nyligt igangsat. De har medført
en rigtig god tilslutning til travløbene henover vinteren,
og selv om den samlede omsætning er lidt med pil nedad,
så viser gennemsnittet en fornuftig udvikling.
”DH Ungdom” er ligeledes et nyt tiltag, der skal give
en mere struktureret tilgang til den fælles sport. Fokus
for DH Ungdom bliver at etablere et stærkt pony- og
ungdomssamarbejde på alle væddeløbsbaner, således vi i
fremtiden får nye talenter frem. Satsningen på ponysporten begyndte for lidt over seks år siden, og især Racing
Arena Aalborg samt Charlottenlund Travbane har leveret
nogle rigtig dygtige kuske – og flere er på vej.
Vi håber, at alle banerne får nogle gode og veldrevne væddeløbsskoler, der giver børnene et trygt og godt miljø at dygtiggøre sig i. Det er foreningen DH Ungdoms klare formål.
Nye tiltag på vej
De kommende måneder vil der ske flere tiltag fra Dansk
Hestevæddeløb. Vi har allerede etableret Fasttrackracing.
dk, og det er nu samlingsstedet for spilinformation på

danske hestevæddeløb. Sitet skal løbende tilpasses de ønsker, som markedet måtte ønske sig. Men det er glædeligt,
at alle baner har tilsluttet sig det for alles bedste.
Udviklingskontrakter er ligeledes et nyt tiltag, der skal
være med til at udvikle banerne – og banernes initiativer – i en positiv retning. Formålet er at give banerne en
økonomisk gulerod for at igangsætte og levere aktiver, der
kan løfte den samlede sport. Kontrakterne er – som I kan
læse i artiklen på side 36-37 i dette nummer af Væddeløbsbladet – individuelt tilpasset hver enkelt bane.
April er lig med hingstevalg
Den kommende måned byder på spændende løb på både
trav- og galopfronten. Men nok så vigtigt, så er disse måneder jo også lig med hingstevalg. Jeg har modtaget en
hel del positive tilbagemeldinger på de tiltag, der er sket
overfor opdrætterne. Så håber rigtig mange satser på hhv.
trav- og galopsporten, da vi uden tvivl får brug for spillebrikkerne i fremtiden – og vi vil forsat gøre vores bedste
for at skabe nogle rigtig gode muligheder i de næste mange år.
Med ønske om en god sæson
Henrik Friis, Direktør, Dansk Hestevæddeløb

Fokus for DH Ungdom bliver at etablere et stærkt
pony- og ungdomssamarbejde på alle væddeløbsbaner,
således vi i fremtiden får nye talenter frem
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Spændende historier,
sportslige opdateringer
og aktuelle artikler
– rigtig god læselyst
Jesper Elbæk, redaktør
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AVL | BLÅBJERG & BORK

VILLY & CHRESTEN
– det vestjyske makkerpar
Bag Bork-hestene står et par gæve gutter, som gør tingene på deres helt egen måde. Det
er historien om en landmand og en slagtermester, der har fundet nøglen til, hvordan man
avler heste i særklasse. Vi tegner et portræt af Chresten M. Lauridsen og Villy Christensen.
Sidstnævnte har derudover sit eget Blåbjerg-opdræt

Også bag Stald Blåbjerg & Bork står der en stærk kvinde, og hun hedder Frida. Hesten på billedet hedder Ferrari Bork.
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Chresten og Villy i staldens pralehjørne, hvor der er plads til sjove anekdoter og dejlige minder.

Tekst og foto: René Wibholdt

Under en grundejerfest i et sommerhusområde i Bork lærte Chresten M. Lauridsen og
Villy Christensen hinanden at kende. Det
er 45 år siden. De var begge i slutningen af
20’erne og begge interesseret i heste. Travheste. Men ingen af dem vidste dog særlig
meget om træningsmetoder, selv om Villy
havde en vis erfaring med rideheste. Over et
par øl eller tre blev de nu alligevel enige om,
at Villy skulle træne den plag, som Chresten
havde gående derhjemme. Den var Villy
med på, han havde jo lidt jord, som hurtigt
kunne gøres klar til formålet.
Sådan startede Villy som amatørtræner.
På træningslisten stod den 1-årige Ulla
Bork efter Dundrigde. Chresten ejede moren, Felice Scott, som var efter Lloyd Hanover. Efter kort tid købte Villy en halvpart
i unghesten, og det blev så begyndelsen på
Stald Bork, hvor de to siden har delt alle
omkostninger og indtægter fifty-fifty.
– Vi har aldrig nogensinde diskuteret
penge, og vi har altid været enige, siger

Villy og kigger på Chresten, der nikker og
indskyder, at han tidligere gerne så, at Villy
ville ofre lidt mere på avlshingstene. Men
pengene lå nu engang bedst i Villys lomme
Vi er jo vestjyder, siger Villy og blinker.
En hest er en hest
Tre år tidligere var Frida og Villy til hestevæddeløb for allerførste gang i forbindelse med
åbningen af Billund Trav i 1971. Inden de
mødte op, havde de lyst til at investere i en
galophest, men efter at havde set travløb, var
de begge solgt til sulkysporten. Kort tid efter
var de til auktion på Jydsk Væddeløbsbane,
hvor de købte traveren Rachel for 3.900 kr. –
højeste pris på auktionen. Nu var opgaven for
Villy blot at få gjort Rachel startklar.
– Det var nu ingen succes, råber Frida henne fra køkkenbordet og griner.
Villy måtte droppe Rachel. Heller ikke med
Ulla Bork fik han sit gennembrud som selvlært amatørtræner og med ambitioner om at
vinde mange travløb.
Medgangen kom først med Ulla Borks
første afkom, E-Nu Bork, som kunne trave

(tjente 202.000 kr.). Hun fik en andenplads i
hoppederbyet 1982 efter Early Dirt. Thorkild
Hansen sad i vognen.
Ulla Bork blev også mor til Igen Bork
(567.000 kr.), der ligeledes med Thorkild
Hansen opnåede en tredjeplads i det Derby,
som blev vundet af Indus, samt Tao Bork
(286.000 kr.). Efterfølgende i artiklen nævner
vi kun afkom, som har tjent over 100.000 kr.
Selvtilliden i top
– Jeg stoppede med at køre travløb, da jeg
opdagede, at mange andre kunne gøre det
bedre. Det vil jeg gerne indrømme. Men der
er ingen, der træner heste bedre, end jeg gør.
Det fortæller Villy og slår ud med armene, mens Chresten sidder ved siden af og
smiler. Vi er på besøg hos Frida og Villy i
parcelhuset i udkanten af Nr. Nebel – tæt
på Vesterhavet og en langside fra den gård,
hvor Bork- og Blåbjerghestene går. Det gælder vel at mærke de heste, som skal trænes,
og alle er ifølge Villy til salg.
Følhopper og føl går hjemme på Chrestens gård, hvor Amalie Bork, Frederikke
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Ebony Blåbjerg flankeret af Chresten og Villy, som brænder for opdræt og travsport.

Bork, Kimberly Blåbjerg og Malou Bork
får serveret havren. Villy har pt. fire på
træningslisten med Express Bork som den
bedste. I år har den fået en sejr samt en
anden- og tredjeplads med Morten Friis
som styrmand. I næste årgang følger Ferrari Bork, som ligesom Express Bork er efter
Malou Bork. De to ungheste er således med
Ulla Bork som oldemor fjerde generation i
Bork-familien.
– Ferrari Bork er den første røde, vi nogensinde har haft, siger Chresten og Villy
følger op.
– Det er en rigtig Ferrari, som vi tror meget på. Jeg kan se det på ham, når de render
af sted. Han vil altid være forrest. Det er et
godt tegn.
Frida er i køkkenet og er ved at anrette et
par fade med smørrebrød. Selv rullepølsen
er hjemmelavet. Hun er også vild med trav
og har et indgående kendskab til det utal af
travere, Stald Bork gennem årene har haft i
hænderne. Så når Villy ikke kan huske alle
hestenavnene, får han hjælp af fruen.

Villy på sit gennemtestede træningsredskab, crosseren,
der kan få hestene op i det højeste gear.

8 · VÆDDELØBSBLADET · APRIL 2019

Bork bare bedst
Villys evner som amatørtræner slog for
alvor igennem, da han stoppede som slagtermester for snart en halv snes år siden og
helligede sig travsporten. Da han var slag-

termester, brugte han et minimum af tid på
travbanen. Han var faktisk kun på banearealet i den tid, det lige nøjagtigt tog at køre et
hurtigarbejde. Forretningen, som han drev
sammen med Frida, skulle jo passes.
– De første 20 år, jeg kom på travbanen,
kendte jeg ikke ret mange mennesker. Jeg
havde ikke tid til at gå rundt på staldterrænet og snakke, husker han.
Siden blev Bork-hestene kendt i det
ganske land. Fra 2004 og frem til og med
2014 stod makkerparret for seks storløbssejre i Danmark og én i Norge:
Jydsk 2-årings Grand Prix 2006: Malou
Bork med Birger Jørgensen.
Jydsk 2-årings Grand Prix 2011: Santana
Bork med Christian Lindhardt.
Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix 2015:
Amalie Bork med Morten Friis
Dansk Avlsløb for hopper 2011: Randi
Bork med Morten Friis.
Dansk Opdrætningsløb 2014: Amalie
Bork med Morten Friis.
Grand Circle 4-års Championat for
hopper 2016: Amalie Bork.
EM for 3-årige, Bjerke, 2013: Tano Bork
med Christian Lindhardt.

Frida har serveret smørrebrød og gør opmærksom på, at Randi Bork som 2-åring
løb 1.14,1 i et løb over 1600 meter med
autostart på Charlottenlund (som anden til
Only Kronos med Lutfi Kolgjini, red.) og
dermed er den hurtigste danskfødte 2-åring
nogensinde uanset køn.

Chresten anført som træner, da Amalie
Bork vandt Opdrætningsløbet.
– Det var en fejl. Jeg har aldrig trænet
heste eller kørt et travløb. Kun én gang
har jeg prøvet at køre en hest i træningen,
og det var Igen Bork. Jeg brød mig ikke
om det, pointerer Chresten.

Tano Bork til VM
Stald Bork har ejet af alle hestene 100
procent, men undtagelse af anpartshesten
Tano Bork, hvor Frida som repræsentant
for Bork-Blåbjerg havde en enkelt anpart.
Tano Bork (Great Challenger – Frederikke Bork) viste sin store klasse som
årgangshest med en andenplads i Dansk
Opdrætningsløb, en fjerdeplads i Dansk
Trav Kriterium og en andenplads i Dansk
Trav Derby. Højdepunktet for de to vestjyder var dog, da Tano Bork deltog i VM
i USA i 2016. De var med på turen og
fik en VIP-oplevelse for livet, selv om deres hest desværre blev diskvalificeret pga.
galop.
Hvor Tano Bork er staldens bedste opdræt af hankøn, er Amalie Bork (Beaumont Hanover – Malou Bork) den bedste på spindesiden. Lidt pudsigt, så stod

Blåbjerg kan også
Nu kommer vi til historien om Blåbjerg.
Villy købte Beauty Senator (Francis Senator) i starten af 1980’erne, og fik et hoppeføl, som senere viste signifikante evner
som avlshoppe. Chresten fik et tilbud om at
blive medejer, men afslog.
Det blev starten på Villys Blåbjerg-heste
med Starlight Blåbjerg som den første i rækken. I 106 starter fik den 24 sejre og 25 andenpladser og tjente 270.000 kr. i ordinære
løb, oftest med Thorkild Hansen i sulkyen.
Starlight Blåbjerg blev mor til bl.a. Kimberly Blåbjerg, som vandt Jydsk 4-årings
Grand Prix for hopper med Seppo Kukkonen i sulkyen (449.000 kr.), Poeten
Blåbjerg (404.000 kr.), Lightyear Blåbjerg
(255.000 kr.), Nemo Blåbjerg (224.000
kr.), Only Blåbjerg (170.000 kr.) og Rikke
Blåbjerg (155.000 kr.). Vi skal naturligvis

Amalie Bork efter sejren i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. Amalie er nu følhoppe,
og venter føl efter verdensstjernen Nuncio. Foto: Ole Hindby
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AVL | BLÅBJERG & BORK

Tano Bork var dansk repræsentant til VM i
USA i 2016. Det blev til startgalop, men en
stor oplevelse for Villy, Chresten og Frida,
som var med på turen.
Foto: Mike Lizzi

Det største årgangsløb man kan vinde,
er Dansk Trav Derby, og det gjorde Bork
& Blåbjerg med Home Blåbjerg i 2004.
Foto: Burt Seeger

ikke glemme det allerbedste afkom, Home
Blåbjerg (S J’s Photo – Starlight Blåbjerg),
som har vundet det løb, Stald Bork altid
har drømt om. Den vandt nemlig Dansk
Trav Derby for sin svenske træner Thomas
Uhrberg og efterfølgende Aalborg Store Pris
for gæstekusken Steen Juul. Året før blev
den nummer to i Kriteriet for Staffan Nilsson, som var ham, der købte den ustartede
unghest af Villy. I alt løb Home Blåbjerg
lidt under 2 mio. kr. hjem og satte rekord
1.11,0a/1609m.
Kimberly Blåbjerg blev mor til Vivo
Torkdahl (374.000 kr.), Ronaldo Blåbjerg
(202.000 kr.) samt Tempo Blåbjerg
(178.000 kr.). Lightyear Blåbjerg blev mor
til Beatthebeastshadow (217.000 kr.).
Bredt avlsmateriale
Tilbage til Ulla Bork, som er grundstammen i det avlsmateriale, Chresten og Villy
arbejdede videre med – og som samlet set
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har blåstemplet deres arbejde som opdrættere. Senere overtog de følhoppen Sanita
Lunde (Shane T. Hanover), som fik Frederikke Bork (New Quick).
Frederikke Bork har også gjort det fremragende, og har leveret en række gode afkom med Tano Bork som stjerne – lidt
over 2. mio. kr. i præmiesum og rekord
1.10,7a/1609m.
Andre af hendes afkom er Pondus Bork
(433.000 kr.), Santana Bork (363.000 kr.),
Ovita Bork (200.000 kr.), Natalie Bork
(222.000 kr.) og Anne Bork (143.000 kr.).
Stalden hjemkøbte også den norske følhoppe Duella Proper (Ron B. Hanover),
som fik Janni Bork, som igen blev mor til
Randi Bork (602.000 kr.). Duella Proper
blev også mor til Elvira Bork (344.000 kr.)
samt Nevele Bork (234.000 kr.). Elvira
Bork blev senere mor til Remember Bork
(256.000 kr.), Natasha Bork (207.000 kr.)
og Vi vil se Bork (158.000 kr.). Ulla Bork

blev også mor til Beauty Bork, som igen
blev mor til Malou Bork (383.000 kr.). Malou Bork blev senere mor til Amalie Bork
(1,1 mio. kr. og 1.11,8a/1609m), som er
yndlingen hos Stald Bork samt Tango Bork
(168.000 kr.).
– Vi er nu stolte af alle vores heste, præciserer Chresten på sin egen stille og rolige
måde.
Stjerner skal tilføres stjerner, også selv om
det koster. Chresten har fået overtalt Villy
til at gå all in på at finde den allerbedste
hingst til Amalie Bork, og valget faldt på
Andover Hall-sønnen Nuncio. I 63 starter har Nuncio vundet 42 løb, sat rekord
1.08,7a/1609m og tjent 28,6 mio. s.kr.
Føllet forventes til verden i Bork, når bøgen
springer ud.
– Hvis ikke sådan et afkom kan sælges,
så er der ingen, der kan sælges. Vi skal også
være realistiske, og bliver jo også ældre, siger
Villy.

hresten
I 45 år har C
jdet tæt
og Villy arbe
nydt deres
sammen og
travheste.

Lidt om vestjyderne
Frida og Villy var anden generation, som drev slagterbutikken i Nr. Nebel. Nu er han på papiret pensionist.
Frida og Villy bor i det område, der hedder Blåbjerg.
Villy er en mand med mange jern i ilden. Ud over
at passe heste, går han til golf, vandgymnastik,
folkedans og kortklub. Når hestene skal fodres om
morgenen, så løber han hen til stalden for at holde
sig i form. Det er også Villy, der skor hestene og
træner dem. Dels for vogn og dels med en crosser,
hvor han et par gange om ugen jager unghestene og
praktiserer lange intervaller på en 500 meter lukket

bane. De sidste år har han dog outsourcet tilkøring af
ungheste til professionelle trænere.
Chresten er ungkarl, kommer fra Bork, og har altid
været landmand, blandt andet med kornavl og kvægbesætning. Nu har han trappet aktiviteterne ned,
men det er fortsat ham, der leverer egenproduceret
havre og hø til stalden. Derudover har han tidligere
beskæftiget sig med handel af sommerhuse. Chresten interesserer sig meget for avlsarbejdet og er
hurtig til at finde mobilen frem, når der skal studeres
stamtavler.
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OPDRÆTTERFORENINGENS HINGS

IGEN, IGEN

suveræn
avlschampion
2018!
FORENINGEN AF
TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

Opdrætterforeningen tilbyder
følgende avlshingste på frostsæd:
BROADWAY HALL

donato hanover

helpisontheway

hillustrous

muscle massive

s j’ caviar

OPDRÆTTERFORENINGEN TILBYDER DE SIKRE VALG OG HAR SIDEN
1938 BIDRAGET TIL DANSK OPDRÆTS POSITIVE UDVIKLING.
Foreningen af Traveropdrættere i Danmark, Svanekevej 45, 3751 Østermarie

STE LADER RESULTATERNE TALE
Opstaldede hingste på Hovhedegård:

Great Challenger

Gigant Neo

Gift Kronos
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Tlf. 3250 6535 - 4010 3163 // E-mail: mikkelstub@msn.com // www. travavl.dk

FAGLIGT | OPTIMAL FODRING AF FØLHOPPEN

FODRING
fokus på følhoppen
Hvis man kigger på hele hesteindustrien, så er det nok følhoppen,
der har det vigtigste job af alle heste. For uden følhoppen kommer næste generation
af ride-, konkurrence- og avlsheste jo ikke frem
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FAGLIGT | OPTIMAL FODRING AF FØLHOPPEN

Tekst: Trine M. Heide, www.foderinfo.com
Foto: Jesper Elbæk

Men selv om det er dyrt at opdrætte den
kommende generation, og mange opdrættere derfor – forståeligt nok – forsøger at
skære ned på deres omkostninger, så er det
ikke på fodringen, at denne besparelse bør
findes! For korrekt fodring er dét, der danner grundlaget for føllets sundhed, immunforsvar og holdbarhed. Så fodring af følhoppen er ikke det rigtige sted at spare.
Før ifolingen
Man bør faktisk allerede begynde at tænke
på fodringen, inden man ifoler hoppen, for
det er faktisk ikke nok at vælge, hvilken
hingst man skal bruge til sin hoppe. Hoppens foderstand har rigtig meget at sige, når
det kommer til ifolingen. For hvis man vil
holde omkostningerne nede, så ser man jo

helst, at hoppen kommer ifol i første forsøg.
Ligesom stress har en negativ indvirkning
på brunster og ægløsning, så har en hoppe,
hvis foderstand er under middel også svært
ved at komme i brunst – eller har ubetydelige og uregelmæssige brunster. Forskning
har også vist, at hvis foderstanden er under
middel, skal der flere forsøg på inseminering til, før det lykkes. Ligeledes er er der
også større chance for at hoppen aborterer,
hvis hun er mager.
Med dette for øje, er det kun i opdrætterens interesse at sørge for, at følhopperne
har en foderstand, der er middel eller over
middel. Hvis man går ud fra et ”huldscoreskema” fra 1-9, hvor 1 er udmagret og 9
er kraftig overvægtig, bør scoren ligge på 5
eller 6.
Er hoppen for tynd, bør man sætte ind i
god tid før ifolingen, sådan at hoppens huld
forbedres inden insemineringen. Er hoppen

derimod for tyk og skal tabe sige, bør man
vente med at fodre med henblik på vægttab,
indtil hoppen er insemineret og de første
kritiske uger er overstået. Derefter bør man
gå efter et stille, roligt og jævnt vægttab. Et
vægttab må aldrig gå stærkt.
Man bør også sikre sig, at hoppens proteinbehov er korrekt dækket ind, da proteinmangel kan være årsag til manglende eller
uregelmæssige ægløsninger. Hoppens behov
for protein skal være dækket korrekt ind i
mindst 5-6 uger inden insemineringen.
Omega 3 bør være en fast del af den drægtige hoppes kost, da både hoppe og foster
kan have stort gavn af dette.
Eventuelle fordele kan være:
• Forbedring af folliklens vækst
• Positiv indflydelse på hoppens
hormonkoncentration
• Forbedring af embryoets kvalitet
• Overordnet støtte til fertiliteten
• Hjælper ved opbygning af moderkagen
• Giver kvaliteten af råmælken et boost
En anden ting, der kan besværliggøre ifolingen er, hvis hoppen har været i intensiv træning, f.eks. konkurrencetræning på Grand
Prix-niveau, konkurrenceridning eller en
væddeløbshest i fuld løbskondition.
Hoppen bør stille og roligt trappes ned
i træning over et par måneder, inden man
forsøger at ifole den, da en krop i topkondition vil bruge alle indkomne ressourcer
på at vedligeholde muskler og kondition,
hvorfor der oftest ikke er ”overskud” til at
holde på et foster.
Første del af drægtigheden: 1.-8. måned
Når hoppen er konstateret i fol, begynder
den lange, endeløse – men også spændende – ventetid. I de første otte måneder af
drægtigheden skal der ikke gøres det store
ernæringsmæssigt, da hoppen ikke har brug
for noget ekstra i forhold til en hest på vedligehold. Det, der er allervigtigst i denne
periode, er at sørge for, at hoppen ikke tager
for meget på eller taber sig for meget.
Det er vigtigt at holde et skarpt øje med
hoppens huld, så man kan sætte ind med
det samme, hvis den enten tager på eller
taber sig! Man skal dog huske på, at hoppen bliver rundere, jo længere den kommer
hen i drægtigheden, især til sidst. Men dette
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skulle gerne være på den bagerste del af maven, længst nede ved bagbenene.
Anden del af drægtigheden: 9.-11. måned
Nu begynder der for alvor at ske noget! Og
nu går den afgørende periode frem mod
folingen i gang. Det er i denne periode, at
føllet udvikler sig allermest, da det kan vokse op til 12 kilo pr. måned, hvis føllet har
en udvokset vægt som voksen på cirka 550
kilo. Føllet går fra at veje cirka 22 kilo til
50-55 kilo ved fødslen. På grund af denne
voldsomme vækst, ændres følhoppens behov sig selvfølgelig også.
Behovet for protein er i denne del af
drægtigheden steget med næsten 35% i forhold til en hest på vedligehold, hvilket også
gælder for lysin. Behovet for calcium og
fosfor stiger endnu mere, mens behovet for
kobber, zink og mangan er steget med mere
end 33%. Behovet for E-vitamin er steget
med 86,7%, men det er også meget afgørende for føllets udvikling. Disse tal viser,
hvor utrolig vigtig den højdrægtige hoppes
fodring er.
Hvis man ikke er opmærksom på, at hoppens øgede behov bliver imødekommet, så
kan det få mange negative følgevirkninger.
Hoppens fodring har meget stor betydning
for, om føllet udvikler vækstforstyrrelser,

f.eks. mus eller spat. Det er videnskabeligt
bevist, at 70-80% af alle OCD-tilfælde ved
ungheste skyldes forkert eller mangelfuld
ernæring af hoppen under drægtigheden og
laktering.
Da hoppens mælk ikke indeholder ret
meget kobber, så er det vigtigt, at hoppen
har fået rigeligt med kobber under drægtigheden, idet føllet lagrer dette i leveren, og
kan dermed gøre brug af dette efter fødslen.
Kobber er utroligt vigtigt for føllet, da det
har stor betydning for genoprettelse efter
skader og eventuelle brud på knogler.
Hvis man ved, at jorden i dén del af landet, hvor man bor, har et lavt indhold af
selen, så kan det være en god idé at give
hoppen et mindre tilskud af selen i foderet, med mindre man er sikker på, at den
foderplan hoppen fodres efter, har dækket
hoppen ekstra ind – eller der i foderplanen
allerede er taget højde for dette.
Under drægtigheden ernæres føllet via
moderkagen. Her trækker det alle de næringsstoffer, som det har brug for. Føllet har
så og sige ”førsteret” på næringen af det foder, hoppen får. Derfor kan man se hopper,
der er meget tynde til sidst i drægtigheden,
som får et føl, der umiddelbart ser flot og
velnæret ud. Dette sker for at sikre føllet,
og give føllet den bedst mulige start på livet.

Dette vil dog ændre sig kraftigt under lakteringen. Her vil føllet hurtigt blive underernæret, hvis ikke hoppen fodres godt nok
– for hoppen kan ikke producere nærende
mælk, uden at få nok at lave det af.
Laktation: 1.-3. måned
Så kom denne skønne skabning til verden
og den lange ventetid er endelig ovre! Og
nu går den hårdeste del af hoppens arbejde
i gang. Det er nemlig under lakteringen, at
hoppen har brug for allermest energi, protein, lysin, calcium og selen.
I den første tid er føllet meget afhængig af
hoppens mælk, da den ikke får anden næring. I de første dage efter folingen, vil hoppen producere 7-8 liter mælk, men derefter
øges denne mængde til ca. 20 liter, ved en
hoppe på 5-600 kg. Derfor stiger hoppens
behov for foder også meget efter folingen.
Også kvaliteten af hoppens mælk afhænger blandt andet af hoppens fodring. Ikke
kun efter folingen, men allerede under
drægtigheden. Et varmblodsføl vokser ca.
750 gram om dagen i den første tid efter
folingen, så nu skal hoppen bogstavelig talt
spise for to.
Hvis hoppen er overvægtig ved fødslen,
så har mælken tendens til at være meget
fed, hvilket giver den effekt, at føllet vok-
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ser meget hurtigt. Det er ikke ønskværdigt,
da knogler, sener og ledbånd ikke kan følge
med i denne hurtige vækst, hvilket typisk
resulterer i vækstforstyrrelser.
En hoppe, der er i underskud af protein,
vil oftest have nedsat mælkeproduktion,
hvilket gør, at føllet ikke får dækket sit ernæringsbehov. Hvis ikke dette ændres meget
hurtigt, vil man som hesteejer være nødt til
at give føllet mælkeerstatning, eller begynde
tidlig fodring med følfoder for at sørge for,
at føllet for den ernæring, det har behov for.
I de første tre måneder efter folingen,
øges hoppens behov enormt. Faktisk stiger
hoppens behov for protein, calcium, fosfor,
natrium, og kalium med 100% eller mere,
mens behovet for energi, lysin, magnesium,
selen samt vitamin A, D og E øges med
50% eller mere.
En fejl flere hobbyopdrættere gør, er at
fodre hopperne for meget under drægtigheden, men for lidt under lakteringen. Mange
tror ikke, det kræver lige så meget af hoppen at producere mælk, som at producere et
føl. Derfor kan en foderplan være et vigtigt
redskab, hvis man er bare det mindste usikker på fodring af heste.
En foderplan, der er afstemt ud fra i hvilken del af drægtighed eller laktering hoppen
er, vil give opdrætteren større ro i viden om,
at hoppen er dækket korrekt ind hele vejen
igennem, og man dermed giver sit føl den
bedste start på livet.
Laktation: 4. måned til fravænning
Efter de første tre måneder, hvor hoppen lakerer, falder hoppens foderbehov en smule,
især fordi føllet nu begynder at få dækket
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nogle af sine næringsbehov via græs, grovfoder og eventuelt følfoder. Men behovet
for visse næringsstoffer er dog stadigvæk
væsentlig forhøjet. For eksempel ligger behovet for energi, protein, calcium, fosfor,
natrium, kalium samt vitamin A, D og E
stadigvæk mere end 50% over næringsbehovet for en hest i vedligehold.
Men når vi når hen i denne periode af lakteringen, begynder vitamin- og mineralindholdet at falde i græsset, fordi vi nu er nået
hen forbi højsommeren, eller fordi græsset
er ved at være spist. Derfor skal man i denne
periode være endnu mere opmærksom på,
at man får tilført hoppen alle de vitaminer
og mineraler, den har behov for, lige som
mange hopper også har behov for at blive
fodret ekstra, selv om de går på godt græs.
Det er ikke unormalt, at man i denne
periode vil se, at hoppen taber sig og mister muskelmasse. Heller ikke selv om den
tilsyneladende får foder nok. Dette skyldes
oftest, at hoppen kommer i underskud af
protein, hvilket også betyder, at mælken
kommer i underskud af protein. Så for at
sikre, at føllet får, hvad det har behov for,
så tærer hoppen på egne reserver, blandt andet muskler. Så det er vigtigt, at man helt
tiden sikrer sig, at hoppen er dækket ind.
For i værste tilfælde kan det også gå ud over
føllet.
Hvis en hoppe, der har føl ved siden,
begynder at tabe sig, så er man nødt til at
sætte ind med det samme! Man kan ikke
vælge lige at se tiden lidt an, for føllet tærer
så meget på hoppen, at hun hurtigt vil tabe
sig – og en hoppe med føl ved siden er utrolig svær at få til at tage på igen, simpelthen

fordi hun ikke kan spise så store mængder
foder som der skal til, hvis hun både skal
spise, hvad hun får for at få dækket sit basisbehov som lakterende hoppe, samtidig med
at hun også skal spise det der skal til, for at
få hende til at tage på.
Jeg har flere gange undret mig over, at
opdrættere gerne bruger mange penge på
ifolingen af hoppen – det være sig omkostninger til f.eks. scanninger, sæd, dyrlæge,
transport og lignende – men at de ofte
vælger at spare på foderkvaliteten. Jeg ved
godt, at fodringen er en meget tung post i
det månedlige budget, men fodringen kan
faktisk også være med til at skære ned på
omkostningerne til for eksempel inseminering og dyrlæge.
Korrekt fodring kan være afgørende for,
om hoppen bliver i fol i første eller fjerde
forsøg, og for hver gang man skal af sted
til dyrlægen/hingstestation for at få hoppen
insemineret, koster det ekstra i kørsel, eventuel opstaldning, dyrlæge m.m.
Opdræt af heste er en dyr hobby, men
uanset om man opdrætter på hobbyniveau
eller om man er en seriøs eliteopdrætter, så
koster fodringen det samme, og man bør
ikke spare på denne post. Ikke hvis man vil
sin hoppe og sit føl det bedste, og gerne vil
øge muligheden for at kunne sælge føllet
til en god pris, og dermed få overskud på
bundlinjen.
Jeg synes, at hoppen fortjener de bedste
vilkår for at udføre sit job, og for at føllet
får den bedste start på livet – samt for at
holde risikoen for vækstforstyrrelser nede.
Med den rigtige fodring kommer du længst
simpelthen.
Husk hoppen under fravænningen
De fleste tænker kun på føllet under fravænningen, og det er da også klart føllet,
der stresser mest igennem denne kæmpe
omvæltning. Men det er vigtigt også lige at
have hoppen i tankerne.
En af de vigtigste ting, man skal tænke
på, når det gælder avlshoppen i forbindelse med fravænningen, er at nedsætte muligheden for, at hun udvikler for eksempel
yverbetændelse, fordi man har taget føllet
fra hende uden først at tænke på, at mælkeproduktionen skal stoppes.
En god måde at nedsætte muligheden for
dette er, at man cirka 14 dage før fravænningen starter med at sætte hoppen ned i
foder, for hvis hun ikke længere får energi
og protein nok til at producere mælk, så går
produktionen i stå.
Men da rigtig mange avlshopper allerede
er ifolet igen, så er det vigtigt, at man sørger

for, at hun stadigvæk får tildelt nok vitaminer og mineraler, hvilket i dag er let, da der
er mange rene vitamin- og mineraltilskud
på markedet. Nogle af dem er endda presset
så smart, at de har samme størrelse som et
hestebolsje, hvilket gør dem rigtig nemme
at tildele hopperne.
Når hoppens yver har nået almindelig
størrelse igen, og føllet ikke længer dier, kan
hoppen igen sættes op i kraftfoder, så man
ikke længere behøver vitamin- og mineraltilskuddet.
Nogle hopper bliver ret tynde i den sidste
del af lakteringsperioden, men det er stadigvæk vigtigt at tage hende af alt kraftfoder i de cirka 14 dage det tager at få stillet
mælkeproduktionen i bero. Så snart dette
er sket, bør man selvfølgelig igen tage vare
på hoppens huld, og begynde at få hende
til at tage på.
Har hoppen tabt sig meget, bør man sørge for, at hoppen har fri adgang til grovfoder af god kvalitet lige som olie, Linamix,
fiberpiller eller lignende bør være en fast
del af hoppens foder. Hvis man fodrer med
kraftfoder, bør dette have et indhold af rå-

fedt, der er højere end 8%. Det er vigtigt at
få hoppens vægt op til normal igen, inden
hun når sidste tredjedel af drægtigheden.
Enkelte hopper – oftest førstegangsmødre
eller meget sensitive hopper – kan udvikle en mild kolik i forbindelse med at føllet fravænnes. Af samme grund er det ikke
tilrådeligt at holde hoppen i stalden under
fravænningen. Hoppen har bedst af at komme ud på fold, hvor hun frit kan bevæge sig
som ønsket og græsse. Denne bevægelse er
også med til at holde risikoen for udvikling
af kolik på et minimum.
Ny forskning på vej
Kentucky Equine Research er i gang med
at forske i fodringen af avlshopper, og hvordan det påvirker føllet og dennes sundhed
og holdbarhed. I skrivende stund er forskningen ikke tilendebragt, men det kunne se
ud som om, at vi skal tænke lidt anderledes,
når vi snakker fodring af den drægtige avlshoppe.
Som beskrevet i denne artikel, så har man
i rigtig mange år fodret efter, at drægtigheden er delt op i to dele, hvor første del er

fra 1.-8. måned og anden del er fra 9.-11.
måned. Men forskningen hos Kentucky
Equine Research peger på nuværende tidspunkt på, at drægtigheden måske bør være
delt op i tre dele; Første del hedder så 1.-4.
måned, anden del 5.-8. måned og tredje del
9.-11. måned.
Kentucky Equine Research mener, at
hoppen kunne have brug for at få tildelt
ekstra energi og protein til opbygning af
blandt andet moderkagen. Denne proces
lader til at kræve mere energi og protein,
end man hidtil har troet. Som nævnt, så er
forskningen endnu ikke tilendebragt, men
Væddeløbsbladet følger udviklingen tæt.

KILDER:
http://www.foderinfo.com/
https://ker.com/equinews/
”Nutritional management of Horses on a
Breeding Farm” af Kentucky Equine Research
”Den store foderbog” af Nanna Lutherson
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HVOR BLEV DE AF? | TORBEN FISCHER

Torben Fischer
– tidligere generationsskifte end planlagt

Det er snart 25 år siden, Torben Fischer efter et alvorligt trafikuheld
måtte overlade trænerforretningen til ”Fischer junior”
– men den tidligere Lunden-champion og Derbyvinder er stadig med på sidelinjen
Tekst: Henrik Berg
Foto: Burt Seeger

Generationsskiftet kom før end han havde
planlagt det, men en augustdag i 1994 blev
Torben Fischer sat skakmat efter et trafikuheld
i Sverige, og hans dengang 21-årige søn, Thomas Fischer, måtte træde til og passe forretningen.
13 uger i alt var Torben Fischer indlagt,
inden han atter kunne vende hjem, men efterhånden måtte han erkende, at det ikke
længere var muligt at fortsætte som professi-

Torben Fischer som man kender ham
fra træningsarbejderne. Med en cigar i
mundvigen…

20 · VÆDDELØBSBLADET · APRIL 2019

onel travtræner. Så 1. oktober 1995 overtog
Thomas Fischer officielt ansvaret for stalden.
– Ja, man burde egentlig straffes for at tvinge sin søn ind i travsporten, smiler Torben
Fischer med henvisning til, at Thomas Fischer
blev kastet lidt hovedkulds ud i det.
– Men det lå jo lidt i kortene, at hvis trænervirksomheden skulle køres videre, måtte Thomas træde til, og det var han heldigvis parat til.
Uden ham var det aldrig gået og jeg er stadig
meget taknemmelig for, at Thomas dengang
havde mod på at overtage forretningen.
– Skæbnen ville, at han omtrent samtidig
var blevet tvunget til at stoppe sin fodboldkarriere i Brøndby, hvor han året før var blevet
kåret som ”årets ungdomsspiller” foran blandt
andet Ebbe Sand.
– Men en dag blev han sparket på skinnebenet og den efterfølgende fejloperation gjorde,
at han blev nærmest fodboldinvalid, så dén
karriere var desværre forbi. Heldigvis havde
han en temmelig god forsikring, som Brøndby havde tegnet for ham, så rent økonomisk
var han sikret i mange år fremover – for det at
være travtræner bliver man jo på ingen måde
rig af, fortæller Torben Fischer.
”Du kommer ikke til at gå”
Efter den dramatisk trafikulykke i Sverige,
var Torben Fischer indlagt i 14 dage på
intensiv på et svensk hospital, inden han
blev overflyttet til Hillerød Hospital, hvor
lægernes dom var tæt på at slå benene væk
under den ellers robuste travtræner med en
kampvægt på 120+ kg.
– Jeg fik at vide, at jeg ikke skulle forvente
at komme til at gå igen, og i det hele taget
ikke komme til at kunne ret meget. Det var
sgu hårdt, men det ville jeg ikke bare sådan
lige finde mig i, siger Torben Fischer.
– Jeg havde 13 brud fra foden op til bækkenet, og i Sverige havde de lavet et slags

stålstativ til mig, som betød, at jeg hverken
kunne vaske mig eller foretage mig ret meget. Det var jeg ved at blive tosset i hovedet
over.
– Mens jeg lå der, var der fantastisk mange mennesker, som kom og besøgte mig. Jeg
havde en lille bog, hvor jeg skrev i, hvem
der besøgte mig. Jeg tror der kom omkring
40 personer i løbet af den tid jeg var indlagt – det var jeg lidt imponeret over. Jeg har
ellers altid været rigtig god til at give folk
noget røg, men det fik mig til at tænke lidt
over tingene, og prøve på at være lidt mere
positiv, i stedet for at sige en masse dumme
ting til mange mennesker, lyder det ærligt
fra Fischer senior.
Ingen mén
Mange har sikkert set Torben Fischer på
Lunden med krykker i tiden efter ulykken,
men i dag går det – i bogstavelig forstand –
meget bedre, omend der er nogle begrænsninger for de fysiske aktiviteter.
– Jeg har stadig et stålrør inde i låret, men
når man tænker på, hvor meget jeg var igennem, har jeg fået det fantastisk godt bagefter, siger Torben Fischer.
– De sagde til mig på Hillerød Sygehus, at
jeg aldrig kom til at køre travløb igen, men
det gjorde jeg altså, også selv om det ikke
var på samme niveau som tidligere. Men
det havde jeg egentlig heller ikke behov for.
Jeg var jo allerede begyndt at køre færre løb
selv de senere år jeg var træner, blandt andet
fordi jeg følte, at Preben Kjærsgaard var lidt
vaksere end jeg selv.
– Jeg fik amatørlicens i 2000 og kørte i godt 10 år, men efterhånden som det
knagede mere og mere i ”kadaveret”, var
det ikke længere nogen fornøjelse for mig
at køre løb. Vi havde på det tidspunkt en
rigtig god hest, Imperial Kronos, men den

En lykkelig Torben Fischer
efter sejren i Dansk Trav Derby
med hesten O’bidjar i 1991.
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Hoppen Gå Ombord gjorde det fint på travbanen, men endnu bedre i avlsboksen som mor til blandt andre C Tøj
Frøkjær, Besøg Frøkjær og On Board Frøkjær.

var svær at holde og meget ustabil, og da
den havde galoperet for mig fire løb i træk,
sagde jeg til Thomas at ”nu gider jeg ikke
mere” – og så var det slut for mit vedkommende.
Torben Fischer kørte sit sidste løb i juli
2011 og vandt tæt på 600 løb i alt.
Klassisk sejr som jockey
Torben Fischer er født og opvokset på Amager, tæt på den forlængst nedlagte travbane
på Løjtegårdsvej, og som 16-årig fik han sit
første fuldtidsarbejde som staldmand hos
Mogens Ingvard, der som alle andre københavnske travtrænere havde stald på både
Amager Travbane og Lunden, som dengang
skiftedes til at køre løb en måned ad gangen.
Det blev dog kun til en måneds tid hos
manden bag Derbyvinderen Gigant, inden turen gik videre til Ejvind Schnell for
en kort bemærkning, cirka to måneder, og
siden hen til Leif Nielsen, hvor Torben Fischer var i to år.
Derefter fik Torben Fischer arbejde hos
Walther Kaiser-Hansen, som dengang (1966)
var den førende træner på Lunden med syv
championater på stribe i årene 1964-70. De
første år var Aage Duus staldens førstemand,
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men da han holdt op, overtog Torben Fischer
titlen og de mange køreture.
– Jeg var hos Walther Kaiser-Hansen i 11
år, indtil jeg startede for mig selv 1. oktober
1977, fortæller Torben Fischer.
– Jeg fik rigtig mange fine køreture hos
Walther, og vandt min første sejr med Misty Senator i Dansk Opdrætningsløb 1968,
hvor Walther selv kørte Mylord, der så vidt
jeg husker, galopperede.
– Jeg vandt desuden Jockeymesterskabet
tre gange og sidenhen også jockeychampionatet flere gange, da man gik over til dén
titel, husker Torben Fischer.
Foruden sejren i Dansk Opdrætningsløb
vandt Torben Fischer flere andre større løb
som jockey, blandt andet Aalborgs 3-års
Mesterskab med Marchboy samt Nationalløb og Femårsstjernen med Stormlytøsen. I
alt blev det til 74 sejre som jockey.
Trænerchampion på Lunden
Med 55 sejre i sin første hele sæson (1978)
fik Torben Fischer en forrygende start på
trænerkarrieren, og allerede året efter blev
han for første – og eneste - gang champion
på Lunden med 74 sejre. Dét år blev det til
i alt 80 sejre, men derudover vandt stalden

også både amatør- og jockeychampionatet,
der gik til henholdsvis Villy Lovén og John
A. Jensen. I 1980 var han tæt på at genvinde trænerchampionatet, men blev med det
mindst mulige slået af sin gamle læremester,
Walther Kaiser-Hansen, der sluttede øverst
på ”sejrsskamlen” med 67 sejre foran Torben Fischer med 66 sejre.
– Dengang havde Walther alle de amerikanere han havde købt i USA; My Nevele,
Jerard, Surgy Hanover m.fl. – men han gik
vist ikke så meget op i championater, så
da han sidst på året skulle på ferie, fik jeg
chancen med Jerard i finalen i B.T.’s Guldsko. Jerard var kæmpefavorit, men det var
voltestart og den stod og steppede i starten.
Heldigvis fik jeg sat den i trav, og til sidst
rundede den bare feltet, som den ofte gjorde. Jeg var på det tidspunkt et par sejre efter
Walther, men nåede det altså lige nøjagtigt
ikke, husker Torben Fischer.
Travsport er lig med hygge
Torben Fischer var træner på Lunden i 18
år, og ser tilbage på sit liv inden for travsporten med stor glæde.
– Jeg var jo med dengang det var sjovt.
Dengang var travet lig med hygge – til for-

skel for i dag, hvor trænerne skal løbe stærkt
for at nå det hele, siger Torben Fischer.
– Dengang kom mange af hesteejerne forbi stalden flere gange om ugen og skulle vi
”hygge”, enten med et par øl eller en frokost
på Bakken, som jeg ét år besøgte omkring
20 gange på en sæson, men sådan var det
jo dengang.
– Der var ingen, der forventede, at jeg var
på arbejde til kl. 20 om aftenen. Jeg havde seks staldfolk til 30-35 heste og derudover kom staldens amatører også og hjalp
til, så jeg havde god tid til f.eks. at tage ud
og købe nye heste til stalden, først sammen
med Erik Hagman og senere med blandt
andet Erik Frøkjær.
Ville ikke være privattræner
I 1980 investerede Erik Frøkjær i sin første
travhest, Frosty Reerstrup, der ikke blev den
store succes, men et par år senere købte han
hingsten Little Devil, som Torben Fischer
og Jan Tunow fandt i USA. Dét blev vendepunktet og efter en fin væddeløbskarriere, blev Little Devil en stor succes i avlen,
primært med de mange Frøkjær-afkom.

Erik Frøkjær var ikke bange for at investere
i nye følhopper, hvoraf størsteparten blev
bedækket med Little Devil, og efterhånden
opbyggede han – i samarbejde med Torben
Fischer, der stod for alt det praktiske – et
topmoderne stutteri og træningscenter på
Skovrødgård i Birkerød.
– Jeg har været på indkøbstur med
Frøkjær, hvor vi købte heste for 200.000
kroner – det var forholdsvis mange penge i
midten af 1980’erne. På en af turene købte
vi Elli Hanover, Gazelle Vixi og Gå Ombord. Elli Hanover, der var helsøster til Dilli
Hanover, blev købt udelukkende på stammen, og hun blev jo en kanon følhoppe
som mor til mange af Frøkjærs bedste heste; Vælg Frøkjær, Tænk På Frøkjær, Pas På
Frøkjær, Cowboybuks Frøkjær og Mester
Frøkjær, der alle tjente over 400.000 kroner.
– Mange kender sikkert også historien
om Gå Ombord, som vi havde set på oppe
på Stutteri Mariesminde, men Verner Juel
var lidt svær at forhandle med, så vi nåede
ikke til enighed i første omgang. Da vi stod
og skulle køre ombord på færgen til Sjælland, ringede jeg til ham og spurgte, om

han ville sælge hende til den og den pris.
Han accepterede udspillet, og derfor kom
hun til at hedde Gå Ombord – hun blev jo i
øvrigt også en fantastisk følhoppe som mor
til blandt C Tøj Frøjkjær og Besøg Frøkjær.
Samarbejdet mellem Torben Fischer og
Erik Frøkjær ophørte i 1991.
– Erik ville gerne have, at jeg udelukkende trænede hans heste, men jeg havde selv
rigtig mange gode heste på det tidspunkt, så
det endte med, at vi stoppede samarbejdet,
siger Torben Fischer.
Storløbssejrene
Torben Fischer vandt som tidligere nævnt
sin første sejr med Misty Senator i Dansk
Opdrætningsløb, som han senere også har
vundet med Latrick Guy (1986). Det blev
også til to sejre i Dansk Trav Kriterium med
henholdsvis Mester Frøkjær og Piccolo Diavolo samt – ikke mindst – Derbysejren med
O’bidjar, som familien Fischer selv havde
opdrættet.
Torben Fischer var også favorit til at vinde Derbyet året efter (1992) med Piccolo
Diavolo, men O’bidjars lillebror havde ikke
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HVOR BLEV DE AF? | TORBEN FISCHER

Torben Fischer efter en sejr i år 2000 med Annie B. I alt
vandt Fischer senior mere end 600 travløb.

en af sine bedste dage og sluttede uplaceret.
Torben Fischer har også vundet mange
andre storløb, blandt andet Jydsk 2-årings
Grand Prix med Latrick Guy og Jydsk
3-årings Grand Prix med Cili Røg.
Farvel til følhopperne
Familien Fischer har altid haft et mindre
antal følhopper, og har især haft stor glæde
af guldhoppen Golden Nevele, der foruden
O’bidjar og Piccolo Diavolo blev mor til
topheste som Butragueno og svenskregistrerede Danish Dynamite. Førstnævnte sluttede uplaceret i Dansk Trav Derby 1998,
mens Danish Dynamite S blev nummer
seks i Svenskt Travderby 2000. Det er vist
ikke mange følhopper, der har fostret hele
fire Derbydeltagere!
Golden Nevele er blevet stammoder på
familien Fischers stutteri, men når disse
linjer læses, har den sidste hoppe forladt
stutteriet i Ølstykke, der i mange år har
dannet rammen omkring familien Fischer.
I dag bor både Jette og Torben Fischer samt
parrets søn og svigerdatter, Thomas og Pia,
og deres to børn på gården.
– De to sidste følhopper, Miss Pfeiffer og
Aniston – førstnævnte var det sidste afkom
efter Golden Nevele – gik væk i begyndelsen af marts måned, siger Torben Fischer.
– Det var med blødende hjerte, men der
var flere faktorer, som spillede ind. For det
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første koster det mange penge, og sidste år
kom de ikke i fol. Men derudover er det
også hårdt arbejde at få føl. Det er meget
tidskrævende, og man skal virkelig være på
mærkerne igennem længere tid.
– Derfor besluttede vi os for at forære
hopperne til Gunner Christiansen, og de
skal bedækkes med Ens Snapshot i år. Aftalen er så, at jeg næste år har mulighed for
at købe føllene, hvis jeg har lyst, men nu
må vi se.
– Det betyder, at vi (Torben og hustruen Jette med kælenavnet ”Putte”, red.) nu
har fire heste tilbage. Miss Pfeiffers føl fra
2018, Gisele (hoppe e. Ens Snapshot), Anistons føl fra 2018, Greizmann (hingst e.
Ens Snapshot) samt løbshestene Dunst og
Sesame Street, der begge er i træning hos
Thomas Fischer.
Nogle trænere bliver overset
Torben Fischer understregede allerede inden interviewet kom i gang, at han ikke
gider at udtale sig om travpolitik, men der
kommer alligevel lidt ud ”mellem sidebenene”.
– Jeg har som sagt været med dengang
der var lidt penge i travsporten, og jeg synes det er synd at de nuværende trænere
skal knokle så meget, og samtidig have
et job ved siden af for at få det til at løbe
rundt. De kommer sgu ikke sovende til

det, lyder det med fast stemme fra Torben
Fischer.
– Jeg synes også, at der er mange trænere,
som ikke får chancen for at vise, hvad de i
virkeligheden kan. Thomas Bonde er et godt
eksempel. Han har i øjeblikket stor succes
med D J O’kay, men har kun en håndfuld
heste i træning. Det giver jo ingen mening,
for han er virkelig dygtig. Jeg har tidligere
haft et fint samarbejde med ham omkring
Silver Boy, som jeg sendte derover på et tidspunkt, og hvis jeg nogensinde skulle få en
vanskelig hest igen, ville jeg ikke tøve med at
sende den over til Thomas Bonde.
– En træner som Ulrik Christoffersen synes jeg også har været alt for meget hårdt
igennem. Os, der har med heste at gøre,
ved, hvor dumme de kan være, og ved, at
det kan være nødvendigt at sætte dem på
plads. Ulrik har på et tidspunkt haft en af
mine heste, som vi ikke kunne give hovedlag på, fordi den var helt umulig, men det
var der ingen problemer med, da den kom
hjem igen. Han er virkelig en dygtig hestemand, og så er han bare blevet ”slagtet” på
de sociale medier af folk, der ikke har en
disse forstand på det, lyder vurderingen fra
Torben Fischer.
Perfekt liv
I dag har Torben Fischer – som i begyndelsen af året fyldte 70 – efter eget udsagn et

perfekt liv med sin nærmeste familie tæt
inde på livet.
– Jeg er slidt igennem i det ene knæ, men
hvis jeg tager nogle ibuprofen om morgenen, kan jeg holde den gående i fem-seks
timer. Det er da meget godt, smiler Torben
Fischer.
– Jeg står blandt andet for al fodringen
morgen, middag og aften. Jeg starter kl.
6.30 og så støder Thomas til, når det passer
og vi begynder at træne.
– Thomas kører hurtigarbejderne, mens
jeg tager dem, der er lidt mere rolige – og
så har vi nogle piger, som kommer og hjælper med ridetræningen. Det fungerer rigtig
godt, men vi har også nogle kanonforhold
heroppe.
– Vi har en 1400 meter langbane samt
en ligeudbane og en sandbane, hvor de kan
ride i galop. Gården ligger i et skønt terræn,
og det er virkelig en fornøjelse at gå heroppe sammen med hestene – det er blevet mit
liv på mine ældre dage. Putte er bedst til at
give gulerødder og Sesame Street bliver en
hel meter højere, når hun kommer, afslutter
Torben Fischer med et grin.

1991 var et kanonår for Torben Fischer. Først vandt O’bidjar Derbyet og sidenhen vandt
Piccolo Diavolo Kriteriet. På billedet Piccolo Diavolo – ”den lille djævel” opkaldt efter faderen
Little Devil – sammen med oppasser Gitte Larsen og trænersønnen Thomas Fischer.
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AVL | KONCENTRATION AF HINGSTELINJER

AVLSNØRDERI
med DTC’s generalsekretær Klaus Storm
– OM KONCENTRATION AF HINGSTELINJER
Såvel i travsportens moderland USA som herhjemme viser statistikkerne,
at langt størsteparten af de travheste, der fødes, kommer ud af ganske få blodlinjer
på fadersiden. Er det godt eller skidt, vil mange sikkert spørge?

Muscle Hill vandt alt, hvad der kunne vindes som løbshest. Og dominerer nu også voldsomt i avlen. Repræsenterer Valley Victory-linjen.
Foto: Jesper Elbæk
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Tekst: Kim Nielsen

Væddeløbsbladet satte i den anledning daglig leder og generalsekretær for Dansk Travsports Centralforbund (DTC) Klaus Storm
stævne til en snak om dette aktuelle emne.
Et af de store spørgsmål, der optager enhver opdrætter er: Hvilken hingst skal jeg
bruge til min hoppe? Der er nok næsten
lige så mange meninger om dette, som der
er opdrættere. Det er en større videnskab at
finde svaret på det spørgsmål – og der findes
jo intet svar med to streger under.
To dominerende linjer i USA
I USA kan koncentrationen af fremtrædende avlshingste i disse år overordnet set deles
op i to linjer – Valley Victory-linjen og Garland Lobell-linjen. I førstnævntes linje er
det Cantab Hall – efter Valley Victorys sønnesøn Self Possessed – samt Muscles Yankee
og dennes søn Muscle Hill de altdominerende navne. Nyeste skud på den stamme
er Cantab Hall-sønnen Father Patrick, hvis
første årgang er fra 2016 og dermed 3-åringer i år.
Med hoppen Amour Angus som moder
fik Garland Lobell de tre helbrødre Angus
Hall, Andover Hall og Conway Hall, der
igennem en årrække har sæt deres præg på
amerikansk travsport. Linjerne efter Angus
Hall og Andover Hall er – eller er ved at
blive – udfaset i USA, hvorimod den tredje
bror Conway Hall ser ud til at skulle føre
slægten videre.
Conway Halls alt for tidligt afdøde søn
Windsong’s Legacys bedste afkom er Chapter Seven. Sammen med dennes egen søn
Walner, ser det ud til at være de to avlshingste, der skal føre Garland Lobell-linjen videre ”over there”. Indtil videre bliver det kun i
USA, da det ikke er muligt at få frossen sæd
fra Chapter Seven og Walner i Europa, som
må ”nøjes” med sønner fra næstbedste geled.
I Danmark har vi tre dominerende linjer
Herhjemme ses en lignende koncentration,
der kan overføres til de danske travheste,
dog krydret med en tredje linje efter S J’s
Photo. Den blev i sin tid solgt fra USA til
Italien, og døde sidste år. Linjen i USA efter S J’s Photo er således nærmest uddød,
da der kun findes én hingst tilbage. Men
herhjemme lever linjen videre i bedste velgående.
I Danmark lå S J’s Photo fra 2014 til
2017 på bedækning af under 10 hopper

S J’s Photo-linjen med 21,3%, Valley Victory-
linjen med 18,7% og Garland Lobell-linjen med
26,7% giver i alt 66,7%. Nøjagtigt to tredjedele
af samtlige danskregistrerede bedækninger i
2018 stammer således fra disse tre blodlinjer

årligt. Men qua dens død er hele 31 hopper blevet insemineret via frossen sæd i
2018. Sammen med primært sønnerne Ens
Snapshot, S J’s Caviar – der er meget hypet
og fuldtegnet i Sverige – og ”vores egen”
O’grady, står denne blodlinje for 21,3% af
de 665 danskregistrerede bedækninger, der
fandt sted sidste år.
I S J’s Photo-linjen har specielt én hingst
været meget dominerende herhjemme. Ens
Snapshot stod i 2016 for hele 110 bedækninger, svarende til 21,8%, og året efter var
tallet 85 bedækninger svarende til 15,3% –
en meget høj koncentration på én hingst i
et lille land som Danmark.
Går vi tilbage til de overordnede linjer, så
tegner Valley Victory-linjen sig i 2018 for
18,7% af bedækningerne herhjemme – primært via Muscle Hill-sønnerne Dominion
Beach med 53 bedækninger og Michael’s
Turn med 42 bedækninger.
Endelig har vi Garland Lobell-linjen, som
er topscorer med totalt 26,7% af bedækningerne i 2018. Her er den totalt set mest
benyttede hingst, Conway Hall-sønnen
Great Challenger, topscorer med 75 bedækninger. Men også Wishing Stone med 30
og Conway Hall-sønnesønnen Broad Bahn
med 24 tæller godt i statistikken. Sammen
med Donato Hanover-sønnen From Above
US, der havde 20 bedækninger, og en stribe
Andover Hall-sønner, når vi op på, at 178
af de totale 665 bedækninger – altså godt
en fjerdedel kan henføres til Garland Lobell-linjen.
Sammenfattende har vi S J’s Photo-linjen med 21,3%, Valley Victory-linjen
med 18,7% og Garland Lobell-linjen med
26,7%, hvilket giver i alt 66,7%. Nøjagtigt
to tredjedele af samtlige danskregistrerede
bedækninger i 2018 stammer således fra
disse tre blodlinjer.
Opsigtsvækkende tal – især når man
kigger fremad, hvor hoppeføllene, der ser
dagens lys i 2019, vil udgøre en meget kon-

centreret del af bestanden af danske følhopper om 5-10 år.
Fransk blod findes også
Der findes også fransk blod herhjemme,
hvor vi alle kender Love You og Ready
Cash. Men det er kun omkring en 30-40
hopper, der bedækkes årligt af franske
hingste. Vi har dog set de første to danske
Derbyvindere med fransk far i form af Axel
(Love You) samt Bvlgari Peak (Ready Cash),
og sidstnævnte er i øvrigt netop er blevet kåret som avlshingst herhjemme.
– Det har simpelthen noget at gøre med
økonomi og ikke mindst tilgængelighed.
Hvis man skal have bedækket sine hopper
ved franske hingste, så skal man fysisk til
Frankrig, fortæller Klaus Storm.
– I Sverige kommer det franske til at
buldre frem. Der står flere hundrede svenske hopper i Normandiet til bedækning. I
Frankrig kan de kun sige Ready Cash. Den
franske avl, som har været meget mangfoldig, er således også ved at være indsnævret,
fortsætter Klaus Storm.
Koncentration af avlsstationer
og opdrættere
Ligesom der er en koncentration af hingstelinjerne, så er der også en koncentration
af, hvor avlen primært foregår herhjemme.
De tre førende på hingstesiden herhjemme er Gunner Christiansen fra Biersted –
Nordjyllands Kentucky –, Niels Jørgen Jensen – Stutteri Shadow i Vrå – og Kaj Jensen
– Hovhedegaard i Støvring – alle tre bosiddende et godt stykke nord for Gudenåen.
Og de to første endda nord for Limfjorden.
– De har alle tre været velfungerende, og
har haft stor betydning for dansk avl igennem en årrække med deres dygtighed og entusiasme. De tre står vel for omkring 50%
af alle bedækninger herhjemme.
– Vi er meget afhængige af, at vi har nogle
driftige folk, der gør det godt på hingstesi-
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gerne. Når de skulle forberede unghestene
til auktion, var de, der havde Valley Victory
som fader, meget lettere at arbejde med.
Blev de lukket ud på folden, bevægede de
sig helt anderledes, og travede bare naturligt på et tidligt tidspunkt. De kunne filmes
til fremvisningsvideoerne med det samme,
uden at skulle skoles. Det var helt andre individer, husker Klaus Storm, der var med til
at få den første Valley Victory-søn i form af
Victor Victor til Danmark.

Chapter Seven repræsenterer Garland Lobell-linjen i USA med avlshingste som bl.a. Angus
Hall, Andover Hall og Conway Hall. Sidstnævnte er farfar til Chapter Seven via Windsong’s
Legacy. Foto: Lisa Photo

den og arbejder med at få fornyelse til landet og trække hopper til bedækning, mener
Klaus Storm.
På opdrættersiden er der en lignende
koncentration. Omkring 70% af føllene
herhjemme bliver registreret i Nordjylland,
hvor der i mange år har været en stor koncentration.
– Den koncentration, man har på hingsteholdere, afspejler meget godt, hvor i landet opdrætterne er bosiddende, fortsætter
Klaus Storm.
Generationsskifte er vigtigt
En af de ting, som Klaus Storm har hæftet sig
ved, når man kigger tilbage i tiden og ser på
blodlinjer, er generationsskiftet.
– Valley Victory linjen har været meget
hurtig, og har haft fænomenale generationsskifter med fem generationsskifter på kun 20
år. Det kan man se ved at trække en linje fra
Cantab Hall født i 2001, via Self Possessed
1996, Victory Dream 1991 og Valley Victory 1986 tilbage til Baltic Speed født i 1981.
– Sammenligner man med S J’s Photo-linjen, så kan man tage udgangspunkt i dens
søn S J’s Caviar, som født i 1998 kun er tre år
ældre end Cantab Hall. Går man her fem generationer tilbage, så lander man ved Hickory Pride født i 1956 – altså 42 år tilbage,
forklarer Klaus Storm.
Sammenligningen til den hotte linje hos
Valley Victory, hvor Father Patrick nu er 6.
generation, viser et dobbelt så langt generationsskifte.
– Det er vigtigt, at der hurtigt kommer
nogle sønner, der kan føre slægten videre.
Ellers uddør linjen. En god avlshingst er ikke
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en hingst, der kun i sig selv er god. Men at
den også har evnen til at producere sønner
og sønnesønner.
– Ud fra fakta, så viser tendensen, hvis
man ser på de gamle hingstelinjer, at det er
det dem med de lange generationsskifter, der
uddør, konkluderer Klaus Storm.
Et eksempel på, at den forædling, der er
sket, har givet bedre individer, giver Klaus
Storm fra en af hans mange rejser til USA.
– Southwind Farm havde i sin tid Valley
Victory opstaldet. Den nu afdøde Farm Manager Dominick Santarelli fortalte mig, at i
modsætning til tidligere, så var der på et tidspunkt sket en markant ændring med årin-

Brug for mange startheste
Glædeligvis blev der sidste år født flere føl
herhjemme end året før med 409 føl mod
364 i 2017. Og ser man på bedækningstallet for danskregistrerede hopper, så er
det på to år steget fra 516 til 665 i 2018.
Så det ser ud til, at kurven glædeligvis er
knækket.
Målet med avlsarbejdet må være, at vi
får flere og bedre væddeløbere, og at der
kommer flere heste til start, så vi får nogle
flere spillebrikker.
– Med det beskedne hestemateriale vi
pt. har i Danmark, er det vigtigt, at der
kommer så mange startklare heste som
muligt. Det vi også skal have påvirket, er
startprocenterne og starthyppigheden. Vi
skal højne kvaliteten på vores løbsheste, så
de bliver bedre, og vi får flere af dem i løb.
– Vi er meget opmærksomme på, hvilke avlshingste der bruges i avlen. Det er
vigtigt, at hingste avler heste med naturligt
anlæg for trav, og at der er en høj startprocent, samt at de skal holde en vis kvalitet.
Vi skal forsøge at højne kvaliteten ved at

Hvor der i USA nærmest kun findes Valley Victory og Garland Lobell-linjerne, så er der en
tredje i Danmark via S J’s Photo. På billedet ses den succesfulde og fuldtegnede S J’s
Caviar. Foto: Ukendt

give bedre information og vejledning til
vores opdrættere. Så vi forsøger at løfte
vores avl, gennem det arbejde, der bliver
gjort, forklarer Klaus Storm.
Hvor skal fornyelsen komme fra?
I USA er koncentrationen langt mere udbredt end i Europa. Man søger derfor nye
veje ud af det dilemma.
– En blodmæssig fornyelse, som man prøver i USA er, at Hanover Shoe Farm udbyder Sebastian K (Korean) og International
Moni (Love You), som begge har franske
fædre. Det er jo verdens største stutteri, så
hvis nogen skal gøre forsøget, er det dem,
mener Klaus Storm.
I Europa er Ready Cash og dens sønner en
af de væsentligste fornyelser. Men i Frankrig
siger alle næsten kun Ready Cash, og det
kan jo hurtigt give en stor koncentration.
Men hvilke muligheder for fornyelsen er
der inden for dansk avl. De forskellige alternativer for at få fat i nyt blod er gennem:
•
•
•
•

Frostsæd eller transportsæd
Køb eller leje af udenlandsk hingst
Sende hopper til udlandet, f.eks. Frankrig
Danske indlændere, der går i avlen.

Muscle Hill-sønnerne Dominion Beach og Michael’s Turn – Valley Victory-linjen – fik næsten
100 hopper tilført i Danmark i 2018, og stod dermed for næsten en femtedel af alle bedækninger. Foto: Mia Törnberg, Sulkysport.se

– Frossen og transport sæd er en mulighed,
og den bliver brugt i stor stil. Folk kan altid
få frossen sæd, men kvaliteten kan svinge.
Og så er den dyrere at håndtere.
– Det er ikke muligt at lave et økonomisk
forsvarligt projekt med indkøb af en hingst
til 4-7 mio. kroner, hvilket er prisen, hvis

man skal have en hingst fra øverste hylde.
Opdrætterforeningens køb af Great Challenger viste sig at være et godt køb, selv om
den var i en noget anden – lavere – prisklasse.
– Muligheden er at leje hingste. Men faren er her, at det er mere eller mindre kasse-

MagicCarpetRide US
1.10,2a - 2.467.643 kr.
MagicCarpetRide US bliver i Danmark og udbydes nu
til bedækning. Han er hingsten, der er i top på alt!
Udstråling, temperament, løbskarriere og afstamning.
Magic har konkurreret og vundet løb i USA, Danmark,
Sverige og Norge.
Han satte i sin løbskarriere bl.a. banerekord 1.10,5 på
Bjerke og 1.10,9 i Aalborg. MagicCarpetRide US har i
Sverige sit første afkom, Smevikens Cruiser, på vej til at
blive millionær. Afstamningen er helt i top. Han er bror
til avlshingstene Make It Happen og Wishing Stone.
Begge har allerede slået igennem i avlen.
Løbskarriere:
• Vinder af 20 løb og en pladsprocent på 43 i absolut
hårdeste konkurrence
• V75 Sølvdivisionsfinale på Solvalla
• Copenhagen Open
• Kåret til “Årets ældre hest” i Danmark
• 2. plads i både Sweden Cup og Energima Cup
• Vinder af flere Liga 1-løb
• V75 Sølvdivision på Färjestad og på Charlottenlund
• Flere V65-løb i Norge
• Otto Hallings Mindeløb
• Imtech Løb Jägersro
• Energima Cup indl. afd.

PRIS:
0 + 6.000 kr.
MagicCarpetRide US
bedækker naturligt.

Afstamning:
ANGUS HALL
(US) 1.10,0

MEADOWBRANCH
MAGIC (US) 1.13,2

GARLAND LOBELL (US) 1.11,8
AMOUR ANGUS (CA) 1.16,6
VALLEY VICTORY (US) 1.11,8
MAKING MIRACLES (US) 1.16,

A B C FREIGHT (US) 1.12,5
GAMIN LOBELL (US) 1.15,8
MAGNA FORCE (US)
KENWOOD SCAMPER (US)
BALTIC SPEED (US) 1.11,2
VALLEY VICTORIA (US) 1.15,0
PRAKAS (US) 1.10,4
DAVIDIA HANOVER (US) 1.12,1

Kontakt: Trine Urth Pedersen 2567 6578 / Anders Pedersen 2567 4342 / Facebook: Søg på Magiccarpetride -US

AVL | KONCENTRATION AF HINGSTELINJER
Den femdobbelte avlschampion i Danmark
Great Challenger repræsenterer Garland
Lobell-linjen, og som sammen med Wishing Stone, Broad Bahn og From Above U
S står for godt en fjerdedel af alle bedækninger i Danmark Foto: Lisa Photo

Den franske afstamning vinder også frempas i Danmark, og har set Derbyvindere i
form af Axel og Bvlgari Peak (billedet). Men
pris og tilgængelighed spiller ind, vurderer
DTC’s generalsekretær Klaus Storm. Foto:
Burt Seeger

Ser man på bedækningstallet for danskregistrerede hopper, så er
det på to år steget fra
516 til 665, så det ser
ud til, at kurven glædeligvis er knækket
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rede hingste, der bliver udbudt til leje. De
hingste, vi har opstaldet i Danmark, er efter
de få amerikanske blodlinjer. Fordelen ved
opstaldede hingste er prisen – det er noget
billigere, og drægtighedsprocenten er ofte
større.
– Et bud på en dansk indlænder kunne
være Dontpaytheferryman. Den har en topfar og topmor. Spørgsmålstegnet vil være
hingstens løbskarriere, som skal udbygges,
så hoppeejerne bliver interesserede.
Konklusion
Kvaliteten af avlen er gået fremad, og der
er gjort store fremskridt igennem mange år. Nogle af de fremskridt skyldes også
forbedring af træningsmetoder, foder m.v.
– men fremskridtet kan primært tillægges
avlsarbejdet. I dag løber hestene uden sko
– noget der var utænkeligt for 30 år siden.

Hestene har i dag en mere naturlig gang.
Deres anlæg som væddeløber er mere naturligt. Og der er sket en markant udvikling i
rekorderne.
– For en del år siden løftede vi øjenbrynene, hvis vi så en indavlskoefficient på over
10. I dag er det ganske almindeligt, at vi ser
koefficienter på mellem 15-20 på de amerikanske tophingste, siger Klaus Storm med
følgende avlshingste som eksempler:
•
•
•
•

Bar Hopping – Muscle Hill-søn: 17,5%
Southwind Frank – Muscle Hill-søn: 15%
Father Patrick – Cantab Hall-søn: 14%
I Danmark har Dontpaytheferryman
– Cantab Hall-søn: 15%

Vi har avlet stærkt på de stærke gener, og vi
har fået bedre heste. Spørgsmålet er så bare:
Hvor går grænsen?
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PORTRÆT | MAX, JULIE & TEODOR

Bryggerhestene
og flyvemaskinen
– ”Max Muld” med 140 i timen
Til daglig kører han bryggerheste, men når Carlsberg-kasketten
bliver byttet ud med en hjelm, sidder Max Nielsen bag raceren Teodor,
som i februar vandt to besnærende sejre på Lunden

Tekst: Henrik Dyhrberg
Foto: Burt Seeger

Tilbage i 1990’erne slog han sit navn fast
som ”Den lille Max med den store virkning”, og han var en magtfaktor i dansk
travsport – i særdeleshed på Lunden, hvor
han især blev kendt for at sætte skub i heste,
hvis karriere var gået i stå.
Hvem husker ikke den røde Songflori-søn
Onrush, som hærgede i hurtigklassen,
Baldrian B samt de tre vindere af Opdrætningsløbet Florican Dirt, Inge Valentine
og Nya Toftebjerg. Så han kunne også lave
ungheste, den gode Max Nielsen, som nu
hygger med at køre familiens stjerne, Teodor, som i år har fået et comeback på den
øverste plads på sejrsskamlen.
Historien om Teodor starter med hoppen
Hexia (Spotlite Lobell), hvis moderlinje i
lige linje går tilbage til en af alletiders bedste
stamhopper, Lady Ann Reed. Hun blev født
i 1955 og satte som toårs verdensrekord, og
hendes blod ruller i utallige gode heste som
f.eks. den netop afdøde Supergill og den i
avlen højaktuelle S J´s Caviar. Har du en
stille stund, kan det anbefales at udforske
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Lady Ann Reeds indflydelse på den moderne travsport.
Hexia blev mor til fem heste, og blandt
disse er Derbydeltageren og sejrshesten Andre Ward. Det hele startede med et køb af
Hexia, som Max Nielsens kone Julie Nielsen købte af deres tidligere jockey i stalden,
Jens Simoni.
– ”Julle” (Julie Nielsens kælenavn, red.)
købte Hexia af Jens for at have en hest at
køre med. Siden blev hun opstaldet som
følhoppe hos min gode ven Kaj Westergård,
og så var det meningen, at vi skulle skiftes
til at have et føl. Men det blev sådan, at vi
tog tre og han tog én, og blandt de tre var
Teodor, mens Andre Ward blev Kajs, selv
om vi stadig står som opdrættere af denne.
Det første afkom var Super Sille (Trophy
Catch), og hun står nu hos Kaj som følhoppe, og vi har en aftale om, at vi skal have et
føl på et tidspunkt. De to sidste afkom var
Be My Girl (The Liquidator) og Cornelius
(Ens Snapshot), men Be My Girl ville slå,
ligesom hendes mor Nice´N Easy i øvrigt,
så hende kom vi af med.
Cornelius har jeg netop måttet opgive at
få til start, da han havde et dårligt forben –

og det er træls, da han var en dejlig hest med
kapacitet, ganske som sin bror Andre Ward,
fortæller Max Nielsen om Hexias afkom.
Hexia blev aflivet, da hun havde problemer
med at komme sig efter en foling, hvor hun
fik maveproblemer, så nu er det altså op til
Super Sille at føre de gode gener videre.
The comeback kid
Trophy Catch- sønnen Teodor havde en
stor sæson i 2015, hvor han vandt otte løb
og blev kåret som ”årets hest” på Lunden.
Men topresultaterne udeblev i sæsonerne
2016 og 2017, hvor det dog blev til ny rekord i tiden 1.12,2 – men ingen sejre. Men
nu er Teodor igen en sejrshest, hvilket Max
Nielsen har en ganske fin forklaring på.
– Det er jo Julles hest, og det er hende
som står for træningen, som udelukkende
foregår i en sandgrube på Merete Bagges
gård, hvor Teodor også står opstaldet.
– Vendepunktet kom efter en tur hos Bo
Westergaard, hvor min datter Nanna var i
praktik i otte dage, og vi var en tur deroppe
for at se på træningen og forholdene. Og da
gik det op for Julle, at hun nok fik trænet
for lidt, og kun fik trænet Teodor en tred-

Max Nielsen dominerede på Lunden i 1990’erne.
Den 63-årige travkusk er still going strong,
og søger faktisk efter et par heste af en vis kaliber.
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TEMA

også kastreret tidligt. Jeg har godt hørt fra
andre trænere, at Trophy Catch-afkom kan
være lidt vanskelige. I løb har Teodor tidligere været flegmatisk hele vejen, men nu
følger han bedre med undervejs, og det
hænger sikkert sammen med, at han har
mere overskud i løbene med den øgede træningsmængde.
– At han skulle sidde fast et par gange, er
kun en fordel, og der er jo ingen, der kommer efter mig for det, modsat dengang jeg
trænede heste for andre. Jeg tror faktisk på,
at Teodor kan række op i hurtigklassen, hvis
han fortsætter sin gode udvikling.
Styrtet
Derbylørdag 2016 skete der et yderst dramatisk styrt i amatørløbet, hvor Teodor og
Julie Nielsen var indblandet. Fotografen
Burt Seeger tog en række fantastiske billeder af styrtet, og den deraf følgende artikel
på Danskhv.dk er til dato den mest læste
historie.

Julie ”Julle” Nielsen efter en sejr på hjemmebanen Charlottenlund. Efterhånden har
gemalen Max Nielsen dog overtaget køreturene med staldens stjerne Teodor.

jedel af det, som Bos heste fik. Det er som
om, at han har tændt til på dette, har ramt
formen og i det hele taget fået mere mod på
det hele, lyder vurderingen fra Max Nielsen.
Tidligere har Julie Nielsen kørt Teodor,
men på det seneste har Max Nielsen taget
over, og det skyldes flere ting.
– Teodor er jo sådan en type hest, som
skal have besked på, at ”nu gælder det sgu
kammerat!”, og samtidig syntes Julle ikke,
at hun ville ”tosse rundt” med så god en
hest. Hun har lige stor fornøjelse at af se
ham løbe som at køre ham selv, synes hun.
Han er jo en helvedes speedy hest, som helst
skal køres på chancen, og så var vi vel også
lidt heldige ved sejrene i februar, hvor det
hele kom til at passe perfekt, kommer det
beskedent fra Max Nielsen.
Max Nielsen og Teodor havde ved begge
sejre i februar en Steen Juul-kørt hest lige
bag sig, hvilket Max Nielsen har det rigtig,
rigtig godt med.
– Jeg har altid sagt til Steen, at jeg er fem
meter bedre end ham til at køre. Men så er
han til gengæld en meget bedre træner end
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mig, kommer det med et godt grin fra den
63-årige tidligere toptræner.
Trophy Catch-afkom har et ry for at være
lidt temperamentsfulde heste, men det er
ikke noget man mærker på Teodor.
– Han er den sødeste hest at køre og arbejde med i det daglige, men vi fik ham

Max Nielsen husker også styrtet
– Det var flot af Julle, at hun aldrig slap
taget i ham, og Teodor har aldrig ladet sig
mærke af styrtet. Men det er jo nok billederne, man mest husker fra styrtet, hvor
man ser Julle slå en kolbøtte og holde fast
i Teodor samtidig, mindes Max Nielsen om
dagen, hvor Teodor og Julle kom i overskrifterne for andet end at vinde løb.
Stadig trænerlicens
Max Nielsen har stadig sin trænerlicens,
selv om han stoppede som træner for 16
år siden. Han var banemand 7-8 år, inden
han fik sit nuværende arbejde på Carlsberg,

Teodor som man kender den. Flyvende i opløbet med det lange ben foran,
og mulen først på stregen.

PORTRÆT | MAX, JULIE & TEODOR

hvor han kører den store ”bryggervogn”
forspændt store såkaldt bryggerheste på et
besøgscenter i Valby, hvor man tidligere
bryggede øl.
Det bliver også til næsten daglige køreture ud i byen, hvor den står på reklamekørsel til de forskellige værtshuse, når de f.eks.
har jubilæum ellers fødselsdag.
– Det er jo nærmest et drømmejob, jeg
har. Folk er altid glade, når vi kommer
forbi, og jeg er rigtig glad for mit job, må
jeg sige, kommer det fra Max Nielsen, som
stoppede som træner af flere årsager.
– Det begyndte jo at gå ned ad bakke
med spillet, og pengene var ikke så store i
løbene, og så havde jeg i min storhedstid
utroligt mange ”jydeheste” i min træning.
Men da Storebæltsbroen blev bygget, fandt
de jo ud af, at de selv kunne køre herover.
Økonomien hang til sidst slet ikke sammen, selv om Jens Simoni, Julle og mig
knoklede fra tidlig morgen til sen aften på
Skovbo. Og så tog jeg simpelthen beslutningen om at stoppe og prøve noget nyt,
mens tid var, og det har jeg ikke fortrudt.
– Trænerne kører jo nærmest om de samme penge i løbene, som for 20 år siden, og
det er jo bare ikke sjovt at knokle røven
ud af bukserne, og ikke få noget for det,
reflekterer Max Nielsen om tiden som er
gået, siden han stoppede som træner.
At Max Nielsen stadig har sin trænerlicens – eller mere rigtigt fik den tilbage –
skyldtes en sag, som blev meget omtalt i
sin tid.
– Jeg begyndte jo at køre en del heste
for Magnus Ladegård i amatørløbene, og
det var der en del ballade om, så man bestemte, at jeg godt måtte køre i amatørløbene, men kun mine egne. Så jeg tog den
beslutning, at så kunne jeg ligeså godt få
min trænerlicens tilbage, så jeg kunne køre
andres heste i de professionelle løb, forklarer Max Nielsen, som lige nu ingen heste
har på sin træningsliste. Men det har han
tænkt sig at lave om på.
– Jeg leder lige nu med lys og lygte efter
en god hest, som jeg godt vil give en del
penge for, men det er ikke let at finde heste
lige nu. Enten er de for dyre, eller også dur
de ikke. Men egentlig er det min plan at
stoppe med at arbejde, når jeg bliver 65 år,
og så have et par heste, jeg kan køre og træne med, da jeg savner at træne heste. Ikke
noget jeg skal leve af, men mere for hyggens
skyld, slutter den gode Max Nielsen.

Den mest læste

artikel nogensinde
på Danskhv.dk er den
med Julie Nielsens
og Teodors styrt. Primært på grund

af de fede billeder,
og fordi der ikke skete
det store med hverken
hest eller kusk.
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Udviklingskontrakter

– individuelle målsætninger bane for bane
Tekst: Jesper Elbæk
Foto: Burt Seeger

Op til sæson 2019 indførte Dansk Hestevæddeløb i samarbejde med Dansk Trav- og
Galop Union (DTGU) og de danske væddeløbsbaner såkaldte ”udviklingskontrakter”. Kontrakterne er lidt i stil med de resultatkontrakter væddeløbsbanerne havde med
nu hedengangne Hestevæddeløbssportens
Finansierings Fond (HFF) – bare med den
meget vigtige ændring, at udviklingskontrakterne er individuelle under hensyntagen
til den enkelte banes niveau og potentiale.
Tre gennemgående temaer
Selv om udviklingskontrakterne er individualiserede, så arbejdes der alligevel med tre
gennemgående temaer. Det første er spilrelateret via deltagelse i Fast Track-universet,
det næste handler om ungdomsaktiviteter i
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DH Ungdom regi og det sidste handler om
medarbejderudvikling, hvor konsulentfirmaet Meng & Company er med inde over
som rådgiver.
Udviklingsprojekterne skal således udvikle den lokale væddeløbsbane samt den samlede hestevæddeløbssport. Og der kan være
ganske mange penge at hente for væddeløbsbanerne. Samlet set 2,7 mio. kr. faktisk
i forhold til driftstilskud plus spilleprovision i 2018-tal. Isoleret set ligger der 4,8 mio.
kr. i udviklingspuljerne.
For at nå frem til bundlinjen med de potentielt +2,7 mio. kr., så skal man igennem
nogle mellemregninger med en ny model
for driftstilskud, som er bygget op med fire
grundelementer; grundtilskud, aktive udøvere, løbsaktiviteter og forventet banespil.
Disse grundparametre giver tilsammen et
”basisdriftstilskud” bane for bane, og for de
fleste baners vedkommende, havner man i

første omgang under driftstilskuddet – inkl.
banespilsprovision – i forhold til 2018-tallet. Men med de nye udviklingskontrakter
har alle baner altså mulighed for at tjene en
god skilling ekstra, og havne et godt stykke
over indtægten fra 2018.
Charlottenlund kan tjene mest
Som nævnt ligger der 4,8 mio. kr. i udviklingspuljerne, og Charlottenlund Travbane
kan tjene mest i ”bonuspenge”, hvis alle
punkter i udviklingskontrakten opfyldes.
Helt konkret for hovedstadsbanens vedkommende er det følgende punkter, der
gælder:
Udvikling af kundeoplevelsen 35%, udvikling Pony- og Ungdomsskole 15%, udviklingsplan anlæg 25%, deltagelse i Fast
Track-”univers” 10% og medarbejderudvikling 15%. Bagved disse punkter ligger
selvfølgelig en hel masse flere ord og mål-

Et foto fra Dansk Trav Derby 2018,
hvor der resterer to omgange. I baggrunden ses
flere tusinde tilskuere – men også et anlæg, som trænger
til en kærlig hånd. Begge skal udviklingskontrakterne
samt samarbejdet med konsulentfirmaet
Meng & Company hjælpe til med at udvikle og forbedre.

bare formuleringer, for det er klart, at man
ikke bare kan score 25% af – for Lundens
vedkommende – 924.858 kr. for at komme
med en plan for anlægget på Traverbanevej.
Der er som sagt gode penge at hente for
den enkelte væddeløbsbane. Racing Arena
Aalborg har den mindste gulerod at jagte
med 174.829 kr., men til gengæld er den
nordjyske bane allerede blevet løftet i de
førnævnte grundparametre, mens de øvrige
baner er gået den anden vej.
Den kommende tid vil Dansk Hestevæddeløb gennemgå udviklingskontrakterne på Danskhv.dk, både med fokus på de
overordnede fokusområder ungdom, Fast
Track-univers og medarbejderudvikling.
Skal vi løfte sløret for nogle af de specifikke udviklingspunkter, så står det hurtigt
klart, hvor stor en diversitet der er i udviklingskontrakterne – og hvor lokalt baserede de er. Bornholms Brand Park skal f.eks.
opnå en aftale med TV2 Bornholm og opnå
en positiv udvikling i antal fødte føl på øen
for blot at nævne et par af punkterne.
Klampenborg Galopbane skal arbejde
meget med events og partnerskaber samt
opnå en positiv udvikling i banespillet, Nykøbing Falster Travbane skal bl.a. opgradere
publikumsfaciliteterne, udvikle træningsforholdene og etablere en travskole mens
Skive Trav skal dygtiggøre sig mht. sponso-

rarbejde som noget af dét, som giver mest
”hø til geden”.
Der står også sponsorarbejde på menuen
for Racing Arena Aalborg, som derudover
også skal fokusere på forbedring af kundeoplevelsen og markedsføring. Det samme
skal Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus, hvor en
udviklingsplan for anlægget dog naturligvis
står allerøverst på ”to do”-listen.
I Odense er der – og skal fortsat være –
stor fokus på events og markedsføring, og
så kan der tjenes gode udviklingskontraktpenge på at udvikle indsatsen på ungdomsog ponyområdet. Og således fik vi vist lavet
appetitvækkere for alle landets væddeløbsbaner – bortset fra Billund Trav, hvor udviklingskontrakten pt. ikke er færdiggjort.
Men læs som sagt mere på Danskhv.dk.
Meng & Company som rådgiver
Som nævnt er firmaet Meng & Company
hyret som rådgiver. Både med hensyn til
området med medarbejderudvikling, men
også med strategien for den samlede hestevæddeløbssport generelt.
Meng & Company har været i gang et
stykke tid, og har allerede gennemført interviews og besøg på banerne Charlottenlund Travbane, Jydsk Væddeløbsbane og
Racing Arena Aalborg – og har derudover
lavet godt 500 telefoninterviews for at kort-

lægge hestevæddeløbssportens situation og
udviklingsmuligheder.
Seniorrådgiver hos Meng & Company,
Jan Lockhart, har været med i hele processen, og mener der er nogle meget klare konklusioner så langt i forløbet.
– Vi er blevet mødt med åbne arme og
velvilje alle de steder vi har været. Sådan
håber jeg naturligvis det fortsætter, indleder
Jan Lockhart.
– Den største hindring for udvikling af
hestevæddeløbssporten, det er den meget
lave kendskabsgrad. Men omvendt er det
også en mulighed, for det var jo langt værre,
hvis alle kendte til hestevæddeløbssporten,
hvornår der var løb og arrangementer, men
aktivt havde valgt det fra, lyder det fra seniorrådgiveren, som dermed konkluderer,
at der er et betydeligt potentiale for yderligere kommerciel udvikling af sporten.
Af Meng & Companys afrapportering til
Dansk Hestevæddeløb fremgår det, at kun
5% af de adspurgte inden for det seneste år
har besøgt den lokale væddeløbsbane, mens
hele 31% udtrykker potentiel interesse for
et besøg. Men hele 93% svarede så til gengæld også, at de enten ”i mindre grad” eller
”slet ikke” har kendskab til aktiviteter på
deres lokale væddeløbsbane.
– Der er basis for langt flere besøgende
på de danske væddeløbsbaner. Men andre
brancher har formået at vende en lignende
situation rundt til noget positivt, og så kan
det naturligvis også lykkes for hestevæddeløbssporten, lyder det fra Jan Lockhart.
– Nogle af de første findings vi har gjort,
handler om uudnyttet potentiale i forhold
til ”fædresegmentet” – altså voksne mænd,
der tager på tur med gutterne – samt børnefamilier og unge mennesker. Det giver sig
selv, at markedsføringen mod disse grupper
skal differentieres, og her er det en fordel
med en centraliseret marketingfunktion,
som allerede findes i Dansk Hestevæddeløb.
Jan Lockhart afslutter med at fortælle, at
den samlede sport skal arbejde med ”best
practise” cases, hvor der skal erfaringsudveksles og videndeles. Seniorrådgiveren
pointerer og understreger, at det er tvingende nødvendigt, at man trækker på samme
hammel, hvis man skal nå i mål.
Denne artikels skribent er helt enig. Jeg
har været direktør på to væddeløbsbaner,
og ved, at banerne ikke konkurrerer om
hverken tilskuere, spillere, sponsorer eller
noget som helst andet, fordi den geografiske spredning er så stor, som den er. Så bak
op, når Meng & Company også besøger din
bane!
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Michael Nørgård

Et fantastisk liv
med trav

– Trav har altid fyldt meget
i mit liv. Det er en fantastisk sport,
siger Michael Nørgård.
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Den fantastiske fornemmelse,
det var at se Lamott løbe 1.11,7 i
Sprintermesteren som 4-åring, glemmer
Michael Nørgård aldrig.

Lidt om Michael Nørgårds CV
Født i 1948 i Skive

Uddannet i tømmerhandel

Garderhusar, soldat i Næstved

Gori, overfladebehandling, salg
Skive Trav, driftsleder

Collstrop, træbehandling, udvikling og
senere direktør

Firestop Nordic (medejer),
brandimprægnering

Michael Nørgård er vild med travsport – især årgangsløb – hvor de bedste heste fra hele
landet stiller til start. Han har også en passion for avlsarbejdet, og drømmer om at få endnu
et afkom, der kvalificerer sig til Derbyet

Tekst og foto: René Wibholdt

Hoved, vilje og hurtighed. Det er de tre
nøgleord, der går igen, når Michael Nørgård fortæller om avlsarbejdet. De to sidste
begreber siger næsten sig selv. Det første
dækker over, at ekvipagen skal være klog
og flegmatisk. Med et godt hoved, forklarer Michael Nørgård, er hesten nemmere at
træne og ikke mindst køre i løb.
Væddeløbsbladets udsendte journalist er
på besøg hos Michael, der bor i et ”alt for
stort hus”, som han selv udtrykker det, lidt
uden for Bjert ved Kolding. Her bor han
sammen med sin kone, Hanne, som er
forskningschef og terapeut på Neurocenter
Hammel. Sammen har de tre voksne børn
og fire børnebørn. Matriklen tæller også et
par travere.
Lamott (Royal Prestige) nyder sit otium
i ”baghaven”, som er en indhegning i det
mest kuperede terræn. Her går den pensionerede traver sammen med følhoppen Ancho T Dream (Giant Chill). Hun er mor til
Ahsoka T Dream, som tjente over 300.000

kr. Håbet er, at de to sammen kan fikse en
væddeløber, som kan fange publikums opmærksomhed.
En vaskeægte sejrshest
Lamott har vist sit vinderinstinkt med imponerende 43 sejre. Den satte banerekord
på Billund Trav, hvor den som 4-åring i
Sprintermesteren med Knud Mønster i
sulkyen løb 1.11,7a/1600m og blandt andre slog Classic Grand Cru med Steen Juul.
Året efter vandt Lamott løbet Travkongen
på samme bane. Og senere satte Lamott den
absolutte banerekord på den lille bornholmerbane med tiden 1.15,4a/1600m, og han
vandt Bornholmsmesterskabet tre gange.
– Det er jo fantastisk, at vi kan spore Lamotts moderlinje tilbage til slutningen af
1800-tallet til stammoderen Sofronia, som
er en af de fire amerikanske stamhopper,
som de fleste stjerner stammer fra. Derefter
følger linjen videre til Nancy Hanks, som
var den første hoppe i verden, der løb under
to minutter på en mile (1609m på 1.14,6 i
USA). Hun blev mormor til Alema Volo,

som i 1937 blev Europas hurtigste hest
med tiden 1.17,2, lyder det engageret fra
Michael.
– Den linje har vist sig at kunne bære
igennem fra generation til generation, og
er dét man i avlsarbejdet kalder for ”det
gyldne kryds”. Siden er der tilført meget
nyt amerikansk blod, så avlsarbejdet i dag
er langt mere mangfoldigt.
Fra Nancy Hanks til Varna
Linjen med Nancy Hanks går videre til
Charlotte Skovby, som Michael købte af
Bent Engelbrecht, som dengang dannede
popstald sammen med Preben Kjærsgaard.
Følhoppen blev mor til Lamarr (159.000
kr.), som Michael har opdrættet sammen
med Hans Toft. Lamarr fik flere gode travere med Kriteriumsvinderen Giant Flamingo
(836.000 kr.) som den bedste. Vupti, Bic,
Chic, Forever Flamingo og Idun tjente alle
over 100.000 kr.
Michael har opdrættet Vupti og Idun.
Sidstnævnte er igen blevet mor til To Late
(175.000 kr.). Vupti (Shane T. Hanover) er
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mor til Lamott (956.000 kr.), Karl (804.000
kr.), Solo Nolo (476.000 kr.) og Varna
(149.000 kr.). Vupti er også mor til Noomi,
som igen er mor til Badass (250.000 kr.).
Varna, som Michael ejer sammen med
Niels Peder Toft (bror til Hans Toft, red.)
udgør i dag avlsmaterialet. Hun opholder
sig på Niels Peters gård ved Skive. Varna fik
sidste år Grandis efter S J’s Caviar, og han
ejes af fem personer; Niels Peder, Michael,
Søren Markussen, Jan Rasmussen og Michaels svigersøn Claus Slothuus Lund.
Det største mål er Derbyet
Såvel Lamott som Karl har deltaget i Derbyet.
– Derbyet er noget specielt. Det er kun
årgangens 12 bedste, der kommer til start,
så jeg er da lidt stolt over at have haft to
med.
Netop Dansk Trav Derby og Jydsk
4-årings Grand Prix er to løbsdage, hvor
man kan være sikker på at se Michael på
tilskuerpladserne.
– Det er fantastisk at se toppen af dansk
travsport. Jeg elsker at se et godt travløb
med fart og spænding, og med en tæt opløbskamp, hvor hestene giver sig til det sidste, siger Michael og bliver stillet over for
spørgsmålet om, hvilken hest, der er den
bedste, han har haft?
– Lamott har gjort det rigtig godt, men
jeg syntes nu, at Solo Nolo var en bedre og
mere komplet traver, siger Michael.
Solo Nolo, der blev trænet og kørt af
Flemming Jensen, blev efter sin succes i de
svenske V75-løb solgt til Østrig.
Programlæsning for nørder
Vi skal også have historien om, hvordan
Michael kom ind i sporten. Som dreng begyndte han at komme på travbanen i Skive

Varna er i dag Michael Nørgårds eneste følhoppe. På billedet vinder hun Dansk Opdrætningsløb Consolation for Birger Jørgensen.

sammen med Hans Toft, som han gik i skole med. Michael spillede dengang fodbold
og var rigtig god til det. Gennem klubben
lærte han Søren Markussen at kende, og
de tre drenge delte interessen for trav. Det
var dengang, løbene ofte blev vundet på en
1.40-tid.
– Når programmet til Nordvestjysk Væddeløbsbane, som banen hed dengang, udkom, lærte vi programmet udenad og hørte
hinanden i afstamninger. Det kom til at
sidde så godt fast, at jeg stadig kan huske afstamninger på flere af de heste, der startede
dengang, siger nørden og griner.
Han blev også kammerat med en anden
dreng, Steen, som ligesom Michael drømte om at blive travtræner en dag. De kom
i staldene og hjalp med at træne og passe

Deres udsendte mødte Michael første gang i 1998. Han var netop til-

trådt som udviklingschef hos Collstrop, som jeg bl.a. hjalp med at skrive
pressemeddelelser. Indehaveren præsenterede os for hinanden, og

interviewet gik i gang. Under en lille tænkepause, sagde jeg til Michael.
– Jeg synes, jeg kender dig et eller andet sted fra.

– Er det fra Gori, foreslog Michael. Nej, svarede jeg. Er det fra trælast-

branchen? Nej, svarede jeg igen. Vi genoptog interviewet, og lidt efter
lød det fra Michael: Er det så fra trav? Ja, udbrød jeg, og så blev den

faglige agenda om trykimprægnering ellers skubbet til side. Nu skulle

der snakkes om trav. Det blev starten på et godt og langt venskab med
masser af travsnak og meget lidt business.
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hestene. Steen hos Åge Wellejus, Michael
hos Viktor Borregaard.
Michaels forældre sagde god for ideen
med trænergerningen, men stillede krav
om, at han lige skulle have en uddannelse
først. Det argument købte den unge energiske fyr, som fik sin handelseksamen, inden
han gik i lære i en tømmerhandel. Hans
kammerat derimod, hvordan gik det med
ham? Ja, han blev såmænd travtræner. Og
forholdsvis nyvalgt medlem af Travsportens
Hall Of Fame.
– Steen Juul er eksponent for, at man når
langt med flid, stædighed og dygtighed. I
min optik er han nok verdens bedste travtræner, påpeger Michael med alvorlig mine.
Et langt liv med heste
I 1971 købte Michael sin første landejendom. Den lå i Vinderup cirka 20 kilometer
fra Skive Trav i retning mod Holstebro og
Struer. Det er i øvrigt den ejendom, som
Torben Hougaard bor på i dag.
– Det blev begyndelsen på et langt liv
med egne heste. Hans Toft og jeg startede
Stald HaMi, og fik indrettet plads til 11 heste. Mange af dem var dog for dårlige, og
det hjalp kun lidt, da Steen Juul etablerede
sig som travtræner i Skive, og tog dem i sin
varetægt. Jeg plejer at sige, at jeg var hans
første kunde, men jeg er nu ikke helt sikker
på, om det er korrekt, fortæller en storsmilende Michael.
– Dengang brugte man oceaner af tid på
at afbalancere hestene, fordi de havde svært
ved at trave hurtigt naturligt. Et eksempel var

Lamott vinder Bornholmsmesterskabet i 2016 med René Kjær i sulkyen. Lamott vandt Bornholms største løb tre gange, og satte banerekord på solskinsøen med tiden 1.15,4. Foto: Torben Ager

Charlotte Skovby, som Hans Toft arbejdede
ihærdigt med. Hun havde et utroligt hoved
og vilje, og Hans fik hende langt om længe til
at trave. Hun vandt sågar løb som 2-års, siger
Michael, der også prøvede at være hingsteholder. Det første år som hingsteholder stod
Steen Juuls daværende reklamehest Copperfield på gården som avlshingst.
Driftsleder på Skive Trav
Michael skiftede karrierevej i 1992, da han
blev driftsleder på Skive Trav. Den post varetog han i seks år.
– Det var en rigtig spændende tid. Med
hjælp af Dantoto øgede vi omsætningen fra
26 mio. kr. til 57 mio. kr. om året, og fik
vendt en negativ egenkapital til plus. Vi var
et godt team på kontoret, og vi fik igangsat
en række nye tiltag så som lukkede anmeldelser, montéløb og ponyvæddeløb.
– Det gjorde vi bl.a. for at generere nye
og yngre tilskuere og hesteejere. Og man
må sige, at alle tre initiativer blev en succes,
pointerer Michael og sender en venlig tanke
til medarbejderne Helle Kukkonen og Thomas Stjernås.
Et par fantastiske hestefolk
En stald, som altid har været forbundet med
succes, er Stald Kima. Michael beundrede
familien Laursens arbejde med opdræt og

rækken af imponerende klasseheste med
Tarok som stjernen over dem alle.
– Den gamle Karl Laursen var helt klart
mit forbillede. Han kunne som få læse hestene og gøre dem klar til de store løb. Han var
en fantastisk hestemand, erindrer Michael.
– Jeg har også stor respekt for Peter Rudbeck, der gør det fremragende både som
opdrætter og amatørtræner. Han har efterhånden opbygget et avlsmateriale, der ikke

bare er godt, men helt unikt. Og hans afkom
bliver bare bedre og bedre. Det allerbedste er,
at det stadig er den gode gamle Peter, man
møder. Han har ikke forandret sig.
– Det er sådanne engagerede mennesker,
der er med til at udvikle vores travsport.
Gennem årene har jeg fået et hav af sportslige
oplevelser, og det er disse oplevelser, der gør
travsporten til noget fuldstændigt enestående, siger Michael.

Michael Nørgård betragter selv Solo Nolo som sit bedste opdræt. Her ses den ved en sejr
for Flemming Jensen på Lunden. Foto: Burt Seeger
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Mønsterkvinden
OVERRASKER
Multitalentet Michelle Mønster satser med held. Stor sejrsprocent, stor galoprisiko
og stor indtægt til tilhængerne blandt spillerne

Skive-jockeyen og montéryttersken Michelle Mønster topper listen hos jockeyerne med en sejrsprocent på fænomenale 28%, men har
samtidig højest galop- og diskvalifikationsprocent. Foto: Eirik Stenhaug
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Bornholmske Stefan Lind-Holm kører tilsyneladende med kalkuleret risiko. Galopprocent på 42% er det højeste blandt amatørerne, men
sejrsprocenten er alligevel høje 24%. Foto: Torben Ager

Tekst: Lars Donatzky

Normalt opfattes begrebet en ”mønsterkvinde” som et levn fra USSR-tiden, hvor
hun blev afbilledet som en hårdtarbejdende, tro kommunist.
Men her i Danmark handler det om Michelle Mønster, der i januar i år blev kåret
som ”årets montéprofil 2018” ved den store gallafest på Hermans i Tivoli Friheden i
Aarhus.
Michelles statistik med starter i såvel sadel som sulky bringer hende i top blandt
staldfolkene med en suveræn sejrsfrekvens
på rekordhøje 28%, men faktisk lige så bemærkelsesværdigt er det, at hun har galop
i 29% af starterne, med diskvalifikation i
15% af starterne.
En del af forklaringen kunne være, at hun
oftest starter i montéløb, og at diskvalifikationsprocenten er højere der – men her skal
det tilføjes, at hendes nærmeste fem konkurrenter på montéfronten i snit viser galop
i 20% og diskvalifikation i 12% af starterne.
Statistisk er der altså intet i vejen med
satsningerne – ofte til galop – og ser man
på spillerudbyttet hos tilhængerne, er det
da også mere end godkendt. Hun udbetalte
113% ved spil i forhold til odds, således at
man fiktivt spiller dobbelt så meget på en
hest til odds 2 som til odds 4, mens hun
tilbagebetalte 168% ved konsekvent vinderspil på 10 kr.
Den store forskel på de to tal – 113%
og 168% – beror på, at hun serverede ar-

tige overraskelser, men også at hun brændte
med en række favoritter.
Også med hensyn til indkørte penge pr.
start udmærker Michelle Mønster sig med
tallet 4.249 kr., blandt andet ved sejre med
Brixton (monté) på Copenhagen Cup-dagen, Abild Grand (monté) og Bernetta
(sulky) i Grand Prix-weekenden, DM i
monté med White Russian i Skive og med
Cjela Nordal samme sted i sulkyfinalen i
Sigter mod Stjernerne. Odds var her 20,01
– 1,94 – 9,38 – 15,02 og 13,71.
At gense disse fem væddeløb er en ren fornøjelse. Abild Grand fra spids, Bernetta og
Cjela Nordal fra ryg på førerhesten, Brixton
fremme i feltet og White Russian ved en
spurt fra sidste position, da de andre havde
redet færdigt.
70 starter er måske ikke det helt store
statistiske grundlag, og det er unægtelig
spændende at se, om succesen og de mange galopper fortsætter, når 2019 gøres op.
Statistikken her kunne godt have haft en
række 2019-starter med, men det vil være
forkert at have resultaterne med i både 2018
og 2019-konklusionerne.
Hjemvendt med kæmpesucces
Den anden topscorer på staldmændenes
”top 7” over kuske med 10 sejre eller flere i
Danmark er Mads Hviid Nielsen, der kører
med en helt suveræn indtjening pr. start,
også selv om udenlandske resultater med
f.eks. Wilma Leggrowbach ikke tæller med
her i den danske Sportsinfo. Selv uden disse

starter med udenlandsk registrerede heste,
vinder han 6.623 kr. pr. start med først og
fremmest Peter Jensen-hestene.
Det startede ellers lidt trægt, idet Mads
Hviid måtte køre 24 væddeløb i 2018, før
den første sejr kom i hus – men så er det
ellers kun gået fremad med stormskridt.
Han har vundet to ”kæmpepræmier”; andenpladsen i Dansk Hoppe Derby med Caroline K til odds >999:10, og sejren i Dansk
Hoppe Kriterium med Dicte Skovsende,
som aldrig havde vundet forinden.
Også dét var dybt imponerende at se på.
Spids fra spor ottte i Hoppe Derbyet for
dernæst at vinke favoritten Commit Boom
Bay frem til føring. Reelt set den eneste
måde at kunne opnå en topplacering på.
Og så i et felt med rutinerede og topprofessionelle trænere i dén weekend på året,
hvor det går ”hedest” til. Og dacapo – til
spids igen – i Hoppekriteriet, hvor positionen blev bevaret, tempoet blev afpasset og
kræfterne sparet til opløbet!
Lillebror fra otte til 20 sejre
Lillebror til Mads, Casper M. Nielsen, er
i sæsonstatistikken sprunget fra otte til 20
sejre, først og fremmest via flere starter som
staldmand for Kaj Jensen, men også hans
indtjening pr. start er nærmest fordoblet.
Køreturene er blevet bedre, og Casper M.
har brilleret med bl.a. Turbo Star og Benjamin Nordahl.
Med Benjamin vandt Casper sæsonens
største præmie på 25.000 kr. i Skive ved sejr
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Niels Kristian Hansen fra Bornholm kører med den højeste sejrsprocent 26% blandt amatørerne, og man havde overskud på 82% ved et fast
beløb i vinderspillet på alle Hansens køreture. Foto: Torben Ager
Jockeyer
7 førende

Starter

Sejre

Præmie
pr. start

Sejrs%

Sejrs%
Odds<10

Plads%

Diskv.%

Galop%

Oddsgs.
køretur

Oddsgs.
sejr

Toto
10 kr. V

Toto
Indskud

Mads Hviid Nielsen

209

33

6.623

16%

24%

45%

8%

23%

Kenneth Andersen

296

25

2.028

8%

23%

23%

7%

28%

27,7

9,6

81%

93%

Casper M. Nielsen

215

20

1.799

9%

15%

36%

7%

21%

22,9

13,5

125%

86%

Michelle Mønster

72

20

4.249

28%

31%

46%

15%

29%

8,2

6,0

168%

113%

Mads Petersen

66

11

1.508

17%

20%

52%

9%

17%

11,9

5,0

84%

101%

Nicklas Korfitsen

65

11

3.085

17%

28%

45%

6%

12%

17,8

12,4

209%

135%

Kasper Foget

117

10

2.553

9%

18%

24%

7%

28%

25,5

17,7

151%

79%

Starter

Sejre

Præmie
pr. start

Sejrs%

Plads%

Diskv.%

Galop%

24%

27%

47%

14%

42%

Oddsgs.
køretur

Oddsgs.
ved sejr

Toto
10 kr. V

Toto
Indskud

26

1.307

Sejrs%
Odds<10

Stefan Lind-Holm

110

Dennis Kristiansen

127

17

1.983

13%

21%

32%

2%

6%

16,7

5,5

74%

82%

Martin Andreasen

138

14

1.570

10%

14%

35%

2%

17%

18,3

10,2

104%

87%

Niels Kristian Hansen

54

14

1.372

26%

32%

56%

4%

17%

10,3

7,0

182%

130%

Martin Sjøholm Jensen

94

14

781

15%

24%

34%

6%

34%

20,0

8,1

121%

111%

Kim Madsen

104

12

995

12%

18%

31%

7%

20%

15,1

5,2

60%

74%

Christian Nissen

108

11

1.426

10%

19%

35%

2%

15%

21,1

9,1

93%

96%

Amatører
7 førende

44 · VÆDDELØBSBLADET · APRIL 2019

13,9

6,4

4,0

3,9

64%

93%

79%

83%

Træningsstalde

Starter

Sejre

Sejrs%

Plads%
47%

Præmier
til stalden

5.393.140

Præmie
pr. start

1 Steen Juul

445

95

21%

2 Flemming Jensen

382

84

22%

49%

4.179.744

10.942

3 Jeppe Juel

350

53

15%

45%

3.401.197

9.718

4 Peter Jensen

270

49

18%

48%

2.258.789

8.366

5 Kaj Jensen

601

60

10%

37%

1.630.852

2.714

6 Ken Ecce

176

26

15%

46%

1.573.839

8.942

7 Morten Juul

309

60

19%

43%

1.518.230

4.913

8 Nicolaj Andersen

94

8

9%

39%

946.966

10.074

9 Gordon Dahl

172

26

15%

41%

910.872

5.296

10 Henrik Lønborg

126

21

17%

44%

878.924

6.976

13 John Friis

203

20

10%

38%

679.483

3.347

12.119

Stalde med primært catchdrivere fremhævet med fed

til odds 86,31! Så der er pænt overskud ved
10 kroners systematisk vinderspil, selv om
de mange starter ikke lader en enkelt storoutsider vægte så voldsomt endda. Caspers
resultater endte med kåringen til ”årets komet” ved Hestesportens Galla.
Ellers giver tabellerne sig selv – med
det forbehold, at statistikken for kuske/
ryttere med 50-70 starter naturligvis ikke
har samme sikkerhed som flere hundrede
starter som vi så i Væddeløbsbladet marts,
hvor de professionelle kuske blev analyseret. En ny statistik til næste år vil måske
afsløre holdbarhed eller det modsatte i
tendensen.
Tabellen er suppleret med en søjle, der
viser sejrsprocent for de løb, jockeyerne
har haft med heste til odds under 10, men
også her er køreturene af klart forskellig
kvalitet. Michelle Mønster og Nicklas
Korfitsen er ”bedst” i denne kategori. Man
lægger mærke til at Kenneth Andersen,
Casper M. Nielsen og Kasper Foget kører
heste til højst gennemsnitsodds, og det giver naturligvis en lavere sejrsprocent.
Også Stefan Lind-Holm i galop
Mens jockeyerne hører til i Aalborg, Skive
og Aarhus, kommer tre af amatørerne med
mindst 11 sejre fra Bornholm, og så er resten fra Skive, Aarhus og Lunden.
Bornholmske Stefan Lind-Holm kører år
efter år med en konstant høj sejrsprocent,
og 2018 er ingen undtagelse for den dygtige
og højtprofilerede kusk, hvis heste i gennemsnit står til odds 6,4 i totalisatoren. Af
alle de førende professionelle kuske er det

kun Flemming Jensen, der kører heste med
et lavere gennemsnitsodds, nemlig 6,3.
Men igen kan man undre sig over kombinationen af sejrsprocent, galopper og
diskvalifikationer. Galopprocenten er hø
jere end ”alle andres”, og sejrsprocenten

er blandt de højeste i Danmark. Det kunne have noget med banen og justitsen at
gøre, men Niels Kristian Hansen og Martin Sjøholm Jensen har på samme bane
kun diskvalifikationer i hhv. 4% og 6% af
deres køreture imod Lind-Holms 14% og
tilsvarende mht. galopper.
Man kan samlet ikke se, at satsningerne
giver negativt afkast, og måske er LindHolm bare god til at ”sætte” hestene hurtigt, for fem af de 26 sejre er vundet med
galop. Billgate, Carosso og Call Me Baunely
var tre af sæsonens gode heste.
Niels Kristian Hansen er førende på
Plads%, og heste som Aston Martin, Solon
og Woody Simoni bidrog til, at han også
havde den højeste sejrsfrekvens på 26%,
men altså også bedømt på kun 54 starter.
Lundens Christian Nissen blev ved gallaen kåret til ”årets amatør”, og i denne
statistik bemærker man en sejrsprocent på
10%, selv om gennemsnitskøreturen er til
odds 21,1!
”Duksen” i samlingen, hvad angår galopper er gennemrutinerede Dennis Kristiansen, som kun har galop i 6% af sine køreture, mens alle andre trænere, jockeyer og
amatører i undersøgelsen er over 10%. Og
han brillerer også med diskvalifikation på

Skive-amatøren Dennis Kristiansen har markant lavest galopprocent af Top 7-amatørerne
med blot 6%. Men som investeringsobjekt i totoen er han gennemsnitlig. Foto: Ditte Hesselborg
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blot 2%. Kristiansen kørte sæsonen i fjor
indtil august uden en eneste diskvalifikation. Imponerende. Og Dennis Kristiansen
kørte desuden med højest gennemsnit pr.
start blandt amatørerne.
Peter Jensen med snit på 8.366 kr.
Der er en vigtig kategori, som ikke har været under statistisk behandling endnu, nemlig træningsstaldene, og tabellen har oplistet
de 10 mest vindende stalde samt den femte
stald over 500.000 kr., hvis navn ikke var
med på listen over de førende kuske i sidste
nummer af Væddeløbsbladet.
De ”nye” i den henseende er de fedt fremhævede Peter Jensen, Kaj Jensen, Morten

Juul, Gordon Dahl og John Friis, og det er
dem, der fokuseres på her.
Kaj Jensen skal takkes
Til forskel fra kuskestatistikken er udenlandsk registrerede hestes indtjening i
udlandet også medregnet, hvorfor eksempelvis heste som Destiny og Wilma Leggrowbach også står opført med de udenlandske starter.
Måske har Steen Juul med sine mange
storsejre aldrig haft bedre snit på sine heste, og det var måske også med til at give
ham titlen som ”årets træner” for tredje
gang. Der er ikke de store overraskelser i
forhold til kuskestatistikken, dog har Jep-

pe Juel her taget et spring opad til tredjepladsen.
Af de ikke- eller sjældent kørende trænere
springer Peter Jensens gennemsnit 8.366 kr.
i øjnene, men også Morten Juul og den nu
oftere selvkørende Gordon Dahl kan på den
front konkurrere med de førende og kørende
trænere. Og så skal dansk travsports arrangører
prise sig lykkelige for, at trænere som Kaj Jensen
og John Friis ofte stiller op, endda tit med flere
heste i samme løb.
Som et stort ”PS” skal det nævnes, at amatørtrænerne Peter Rudbeck, Lindhardt Jensen
og Lars Marcussen alle havde præmier over
500.000 kr. for deres 2018-startende heste med
Rudbeck i front med 778.427 kr. i 40 starter. 

Det er værd at holde øje med Aalborg-jockeyen Kenneth Andersen, når han kører heste til under 10 gange pengene. Her vinder Andersen
nemlig næsten tre gange så ofte som hans andre køreture. Foto: Burt Seeger

46 · VÆDDELØBSBLADET · APRIL 2019

Ecco C N - Henrik Lønborg

Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund
Hestesportens Hus · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon 8881 1200
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00
LØBSDAGE I JUNI:
Lørdag
1.
Søndag
2.
Mandag
3.
Onsdag
5.
Fredag
7.
Lørdag
8.
Mandag
10.
Tirsdag
11.
Fredag
14.
Lørdag
15.
Søndag
16.
Mandag
17.
Tirsdag
18.
Fredag
21.
Søndag
23.
Mandag
24.
Tirsdag
25.
Fredag
28.
Lørdag
29.

Nykøbing.......................................................................kl. 12.45
Aalborg..........................................................................kl. 12.45
Aarhus............................................................................kl. 17.00
Bornholm......................................................................kl. 14.30
Charlottenlund...........................................................kl. 15.45
Odense..........................................................................kl. 12.30
Skive...............................................................................kl. 12.45
Bornholm......................................................................kl. 18.15
Billund............................................................................kl. 15.45
Nykøbing.......................................................................kl. 12.45
Aarhus............................................................................kl. 12.45
Aalborg..........................................................................kl. 17.00
Bornholm......................................................................kl. 17.00
Odense..........................................................................kl. 15.45
Charlottenlund...........................................................kl. 12.15
Skive...............................................................................kl. 17.00
Bornholm......................................................................kl. 18.15
Billund............................................................................kl. 15.45
Charlottenlund ..........................................................kl. 20.10

STARTMELDINGSDATOER:
Tirsdag 28. maj:		
Nykøbing.......................................................................1. juni
		Aalborg...........................................................................2. juni
		Aarhus............................................................................3. juni
		Bornholm.......................................................................5. juni
Mandag 3. juni:		
Charlottenlund............................................................7. juni
		Bornholm....................................................................11. juni
Tirsdag 4. juni:		
Odense...........................................................................8. juni
		Skive.............................................................................10. juni
Fredag 7. juni:		
Billund..........................................................................14. juni
Tirsdag 11. juni:		
Nykøbing....................................................................15. juni
		Aarhus.........................................................................16. juni
		Aalborg........................................................................17. juni
Onsdag 12. juni:
Bornholm....................................................................18. juni
Mandag 17. juni:
Odense........................................................................21. juni
Tirsdag 18. juni:		
Charlottenlund.........................................................23. juni
		Skive.............................................................................24. juni
Onsdag 19. juni:
Bornholm....................................................................25. juni
Mandag 24. juni:
Billund..........................................................................28. juni
Tirsdag 25. juni:		
Charlottenlund.........................................................29. juni
		Aalborg...........2. juli (propositioner i næste kalender)

47 · VÆDDELØBSBLADET · APRIL 2019

TRAVKALENDER
Løb 7 - Summer Meeting Talents
3-14-årige højst 110.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Summer Meetings ærespræmie til vindende hests
ejer og kusk. For kuske med dansk licens som er
født 1/1 1994 eller senere (dog må A-trænere
ikke deltage). De to bedst placerede kuske kvalificerer sig til finalen på Åby torsdag 27/6. Ved dødt
løb på andenpladsen foretages der lodtrækning
om, hvem der går til finalen. I finalen, hvor der
trækkes lod om hestene, får vindende kusk en
studierejse til en værdi af 20.000 sek. OBS: Hvis
en kusk er udelukket på finaledagen udtages en
ny repræsentant af Sport & Udvikling.

Fredag 7. juni kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 3. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 13.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 140.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 20.001 kr., 40 m ved 50.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 26.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 39.001 kr.,
40 m ved 86.001 kr., 60 m ved 225.001 kr., 80 m
ved 755.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-550
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.
Løb 5 - Fordel hopper
3-14-årige højst 61.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst
79.000 kr.
Løb 6 - 4-års løb
- Dansk Travklubs Ærespræmie
4-årige. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 70.001 kr., 40 m ved 195.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.000-1.000-1.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Heste som opretholder engagement i Dansk Trav
Derby har fortrinsret til start.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
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Løb 8
3-14-årige højst 170.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 345.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 10 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres
pointtal.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Søndag 23. juni kl. 12.15
Startmelding:
Tirsdag 18. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 3-års løb
3-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 2
3-14-årige højst 18.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 2.751 kr., 40 m ved 9.001 kr.
12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - 4-års løb
4-årige højst 58.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 7.001 kr., 40 m ved 20.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4-6 - Amerikanerløb
3-14-årige 9.001 - 150.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - Amatørløb
3-14-årige højst 250.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved 100.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.
Løb 8 - Summer Meeting Halmstad - indl. afd.
3-10-årige hopper /3-12 hingste/vallakker højst
472.921 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Summer Meetings Ærespræmie til vindende
hests ejer. De to bedstplacerede heste er forpligtet til at starte i finalen i Halmstad torsdag den 4.
juli. Finalen afvikles over 2140 meter autostart og
med 100.000 sek. til vinderen. Der er fri lodtrækning om startsporene i finalen, hvor der starter 10
heste. Ved dødt løb på andenpladsen går hesten
med flest startpoints på anmeldelsesdagen
videre - derefter lodtrækning.
Løb 9 - Puljeløb 1.17,5
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Startmelding til dette løb skal foretages mandag
den 17. juni inden kl. 11.00. Herefter vil listen
blive offentliggjort på www.travbanen.dk - og
hestene kan slettes igen indtil tirsdag 18. juni kl.
11.00 (mod en afgift på 100 kr. pr. hest).
Løb 10 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres
pointtal.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk
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Lørdag 29. juni kl. 20.10
Startmelding:
Tirsdag 25. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1- Amerikanerløb - fordel hopper
3-14-årige højst 8.500 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst
12.000 kr.

Løb 10 - Handicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres
pointtal.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 110.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 17.001 kr., 40 m ved 42.501 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 5 - Travligaen, liga 5 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 6 - Wedellborgs Mindeløb
3-14-årige. 2500 m. Tillæg 20 m ved 85.001 kr.,
40 m ved 187.001 kr., 60 m ved 415.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Travligaen, liga 3 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 8 - Travligaen, liga 2 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 600.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 9 - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved
90.001 kr., 40 m ved 220.001 kr., 60 m ved
650.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 3 sejre i 2018 + 2019
tildeles 20 meter tillæg.

Løb 2 - 4-års løb
4-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 15.001 kr., 40
m ved 39.001 kr., 60 m ved 116.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 162.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 29.501 kr., 40 m ved 62.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Grand Prix optakten - 4 års Løb
4-årige højst 45.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Heste der opretholder engagement i Jydsk
4-årings Grand Prix har fortrinsret til start.

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

Mandag 3. juni kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 28. maj kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 3 års Løb
3-årige højst 1 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Søndag 16. juni kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 11. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 2
3-14-årige højst 9.000 kr. 1800 m. 12 startende.
Tillæg 20 m ved 3.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 1 - 4 års Prøve
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vigtige
datoer op til Jydsk 4-årings Grand Prix 2019.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 350.000 kr. 1800 m. Tillæg 20
m ved 16.001 kr., 40 m ved 48.001 kr., 60 m ved
135.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - 4 års Hoppeprøve
4-årige danskfødte hopper. 1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vigtige
datoer op til Jydsk 4-årings Grand Prix 2019.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 60.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 22.001 kr. Grundlag 9.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Preben Munchs Mindeløb, indl. afd.
3-14-årige hopper højst 80.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Er anmeldt. Se
reglerne for løbsserien.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 114.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 38.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Preben Munchs Mindeløb, indl.afd.
3-14-årige hopper 80.001 - 215.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Er anmeldt. Se
reglerne for løbsserien.
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Løb 5 - Preben Munchs Mindeløb, indl. afd.
3-14-årige hopper lavest 215.001 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Er anmeldt. Se
reglerne for løbsserien.
Løb 6 - ”Reserveløb” - Amatørløb
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 155.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Løbet afvikles kun såfremt der køres 9 eller færre
indledende afdelinger af Grand Prix prøver og
Preben Munchs Mindeløb samlet set.
Løb 7 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 3-6 Amerikanerløb
3-14-årige højst 120.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - J. B. Sandgravs Mindeløb
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 210.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 2000 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 6 - Peter Hansens Vandrepokal
3-14-årige højst 170.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7
3-14-årige højst 450.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 2020 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. Ryttere der opfylder kravene for at deltage i SU-Monteløb tildeles
20 meter lettelse.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 28. juni kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 24. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Fredag 14. juni kl. 15.45
OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Startmelding:
Fredag 7. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 4.500 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Duvils Amatørserie
3-14-årige højst 375.000 kr. 2000 m. Tillæg 20
m ved 22.001 kr., 40 m ved 60.001 kr., 60 m ved
155.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud. Dækken.
Se reglerne for løbsserien på
www.billund-travklub.dk
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Løb 1
3-14-årige højst 7.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - 3 års Løb
3-årige højst 35.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 17.000 kr.
1900 m. Autostart. Grundlag 7.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4
3-14-årige højst 99.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 33.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 5
3-14-årige højst 66.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Lørdag 8. juni kl. 12.30
Startmelding:
Tirsdag 4. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.551 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2
3-14-årige højst 15.000 kr.
1640 m. Autostart. Grundlag 6.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 550.000 kr. 2140 m. Tillæg 20
m ved 24.001 kr., 40 m ved 72.001 kr., 60 m ved
195.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
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Løb 4
3-14-årige højst 30.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Oberstløjtnant Sørensens Mindeløb
3-14-årige højst 55.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6
3-14-årige højst 110.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 280.000 kr. Monté.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Ørbæk Markeds Ærespræmie
- Travligaen, liga 5 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Travligaen, liga 4 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 7
3-14-årige højst 350.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Travligaen, liga 1 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.0002.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Fredag 21. juni kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 17. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500

Mandag 10. juni kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 4. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1-4 - DM for Jockeyer 2019
- Amerikanerløb
3-14-årige 5.001 - 160.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand. Lodtrækning om hestene blandt de
deltagende kuske. Se listen over deltagere på
www.danskhv.dk. Transporttilskud på 600 kr. til
uplacerede heste.

Løb 1 - 3 års Hoppeløb
3-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 2
3-14-årige højst 10.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 25.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 10.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, indl. afd.
3-14-årige højst 725.000 kr. 2140 m. Tillæg 20
m ved 38.001 kr., 40 m ved 108.001 kr., 60 m
ved 280.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Ærespræmie til
vinderens ejer og træner.
Se reglerne for løbsserien.

Eightdaysaweek - Birger Jørgensen
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Løb 5 - Travligaen, liga 3 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 6 - Super Trot Cup – ATG Løbet
(finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 600.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner og staldmand. Dækken. Spisning for 2 repræsentanter pr.
startende hest i banens restaurant.
Løb 7 - Ove Johnsens Mindeløb
- Banerekordforsøget - Travligaen, liga 1
(finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige. 1600 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.0002.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 8 - Dansk Revision præsenterer
Grand Circle 3-års Championat
for hingste/vallakker 2019
3-årige danskfødte hingste og vallakker.
2060 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Indskud 2.500
kr. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Se de vigtige datoer op til Grand Circle
3-års Championat 2019.
OBS! Bemærk at der skal meldes til start tirsdag
28. maj til dette løb!
Løb 9 - Dansk Revision præsenterer Grand
Circle 3-års Championat 2019 Consolation
3-årige danskfødte. 2060 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Se de vigtige datoer op
til Grand Circle 3-års Championat 2019.
OBS! Bemærk at der skal meldes til start
tirsdag 28. maj til dette løb!
Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.

Mandag 24. juni kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 18. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 2.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
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Løb 2 - 3 års Løb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte højst 17.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand. Se
reglerne for løbsserien.
Løb 3
3-14-årige højst 29.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 4 - Skive Amatørserie 2019
3-14-årige højst 95.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 15.001 kr., 40 m ved 38.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken. Ærespræmie
til vinderens ejer og staldmand. Se reglerne for
løbsserien.
Løb 5
3-14-årige højst 57.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 19.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Kr. Svenningsens Mindeløb
3-14-årige højst 595.000 kr. 2550 m.
Tillæg 20 m ved 90.001 kr., 40 m ved 235.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Vandreskål til vindende hests ejer. Ærespræmie til
vinderens staldmand.
Løb 7 - Jørgen Gettermanns Mindeløb
3-14-årige højst 145.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal til vindende hests ejer. Ærespræmie
til vinderens staldmand.
Løb 8 - Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 160.000 kr. Monté
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Søndag 2. juni kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 28. maj kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 2.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 60.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 8.001 kr., 40 m ved 22.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 3 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, indl. afd.
3-14-årige højst 250.000 kr. 2140 m. Tillæg 20
m ved 12.001 kr., 40 m ved 30.001 kr., 60 m ved
85.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Se reglerne for løbsserien.
Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 305.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved 105.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2550 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5 - Travligaen, liga 5 (finale Aarhus 6/7-7)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 6 - Travligaen, liga 4 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 7
3-14-årige højst 425.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
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Løb 9 - Grand Circle 3-års Championat
for Hopper 2019
3-årige danskfødte hopper. 2140 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr.
Indskud 2.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans.
Se de vigtige datoer op til Grand Circle 3-års
Championat 2019.

Løb 7 - Åby Nordic Monte Trophy, indl. afd.
4-10-årige hopper – 4-12-årige hingste/vallakker.
lavest 150.000 kr. 2140 m. Monté. Autostart. 10
startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
De to bedstplacerede heste er forpligtet til at
starte i finalen på Åby torsdag den 27. juni. Finalen afvikles over 2140 meter autostart og med
300.000 sek. til vinderen. Der er fri lodtrækning
om startsporene i finalen, hvor der starter 10
heste. Ved dødt løb på andenpladsen går hesten
med flest startpoints på anmeldelsesdagen videre – derefter lodtrækning. For deltagende ryttere
kræves mindst 25 montéstarter (totalt de seneste
fem år) hvoraf mindst 5 starter de seneste to år.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.

Løb 9 - SU-Monteløb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 8 - DM for 5-årige Hopper 2019
5-årige danskfødte hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.0003.000-2.000 (7 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter.

Mandag 17. juni kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 11. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 5.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2
3-14-årige højst 25.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 9.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3
3-14-årige højst 140.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 17.001 kr., 40 m ved 50.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Stayerløb
3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved 80.001 kr.,
40 m ved 150.001 kr., 60 m ved 350.001 kr., 80
m ved 1.100.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 5
3-14-årige højst 97.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6
3-14-årige højst 260.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Pinsepokalen - Amerikanerløb
3-14-årige. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 140.001 kr., 40 m ved 420.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Grundlovspokalen
3-14-årige højst 240.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - NFT Travklubs Amatørserie
forår/sommer - Puljeløb 1.20
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette
løb skal foretages mandag den 27. maj inden kl.
11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes igen
indtil tirsdag 28. maj kl. 11.00.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Lørdag 15. juni kl. 12.45
Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster
Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk
www.nykftrav.dk

Lørdag 1. juni kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 28. maj kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 7.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2-3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

Startmelding:
Tirsdag 11. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 8.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2
3-14-årige højst 16.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3
3-14-årige højst 32.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 4 - Junipokalen
3-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 5
3-14-årige højst 135.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - BornFiber, Bornholms Brand & Inhouse
Golden League 4. afdeling, Travligaen, liga 1.
(finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige. 1860 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.

Løb 6 - Junior Røgs Mindeløb - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m.
Tillæg 20 m ved 375.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
Bemærk grunddistancen! 20 meter tillæg
ved vundne 5.001 kr., 12.001 kr., 24.001, og
48.001 kr. i de sidste 10 starter. Heste uden sejr
i 2018/2019 i minimum 5 starter gives 20 meter
lettelse.
Løb 8 - NFT Travklubs Amatørserie forår/sommer - Puljeløb 1.21
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Se reglerne for løbsserien. OBS: Startmelding til
dette løb skal foretages fredag den 7. juni inden
kl. 11.00! Derefter vil listen blive offentliggjort på
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes igen
indtil tirsdag 11. juni kl. 11.00.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Modstrøm C. P. Lunds Mindeløb 2019
3-14-årige. 2980 m. Tillæg 20 m ved 38.001 kr.,
40 m ved 81.001 kr., 60 m ved 187.001 kr., 80 m
ved 598.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken og krans.

Onsdag 5. juni kl. 14.30
OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Startmelding:
Tirsdag 28. maj kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Bornholmertårnet Kaj Fr. Jensens
Mindeløb 2019
3-5-årige. 1820 m. Tillæg 20 m ved 4.001 kr., 40
m ved 9.001 kr., 60 m ved 22.501 kr., 80 m ved
51.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Fortrin for 3-årige, derefter 4-årlige.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken og krans.
Løb 2 - Bornholms Heste- & Kreaturforsikring
Helmer Hansens Mindeløb 2019 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2120 m. Tillæg 20 m ved
28.001 kr., 40 m ved 61.001 kr., 60 m ved
135.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken og krans.

Løb 5 - Niels Mikkelsens Mindeløb
– Ungdomsløb
3-14-årige højst 195.000 kr. 2120 m. Tillæg 20
m ved 23.001 kr., 40 m ved 53.001 kr., 60 m ved
111.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400300 (7 præmier) Indskud: 20 kr.
For kuske født efter 1/1-1992.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken og krans. Indgår i Staldbussen
Ungdomsserie.
Løb 6 - Travligaen, liga 5 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 7 - Travligaen, liga 4 (finale Aarhus 6-7/7)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.200-800-700-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 11. juni kl. 18.15
OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Startmelding:
Mandag 3. juni kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
3-14-årige højst 30.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Euro Dream - Jeppe Juel
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Løb 2-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 200.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 ´
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Efter inddeling af løb tildeles hesten med færrest
point startspor 1 etc.
Løb 7 - Montéformløb
4-14-årige. 1820 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.
Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2400 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 18. juni kl. 17.00
Startmelding:
Onsdag 12. juni kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Bornholms Travselskabs
Fødselsdagsløb, GL5
3-14-årige. 3000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Vandrepokal og erindringspræmie til vinderens ejer. Ærespræmie til vinderens kusk og
staldmand.
Indgår i Golden League løbsserien.
Løb 2 – Begynderløb – Fordel 3 og 4-årige
3-14-årige højst 10.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 1.001 kr., 40 m ved 6.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin for 3-årige derefter 4-årige. Løbet er endvidere åbent for 3-4 årige med højst 15.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 - Hesteejerforeningens Ærespræmie
3-14-årige højst 32.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 18.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Vandrepokal og erindringspræmie til vinderen
ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 25. juni kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 19. juni kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Kvickly SuperBrugsen Dagli’ Brugsen
Montémesterskab 2019
4-14-årige. 2440 m. Monté. Autostart. 10
startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, rytter og
staldmand. Dækken og krans. Indgår i Circle K
Rytterserien.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 25. maj
mod indskud på 1.100 kr. Anmeldte heste der
ikke ønsker at deltage i løbet skal slettes på
kontoret inden lodtrækning. Pointberegning 17.
juni. Lodtrækning 18. juni på banen.
Løb 2 - SuperBrugsens Ærespræmie
– Amerikanerløb – Fordel 3 og 4-årige
3-14-årige højst 10.000 kr.
1820 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin for 3-årige derefter 4-årige. Løbet er endvidere åbent for 3-4 årige med højst 20.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 - Dagli’ Brugsens Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 26.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4 – SuperBrugsens Ærespræmie
3-14-årige højst 48.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Dagli’ Brugsens Ærespræmie
3-14-årige højst 85.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4-8 - Bornholmerløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
2160 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - SuperBrugsens Ærespræmie
3-14-årige højst 120.000 kr.
2440 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450-200
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Præmier: 1.200-800-700-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 7 - Dagli’ Brugsens Ærespræmie
3-14-årige højst 240.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Kvickly Rønne og Nexø præsenterer
Drengene efter Pigerne
3-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Hingste og vallakker 20 meters tillæg.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Dagli’ Brugsens Formløb Klasse 3
Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Hestene med færrest point har fortrinsret til start.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 2. juli kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 26. juni kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Golden League 6. afdeling præsenteret
af BornFiber, Bornholms Brand & Inhouse
3-14-årige. 1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Se regler for løbsserien.
Løb 2 - Begynderløb
2-14-årige højst 10.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 1.801 kr., 40 m ved 4.701 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
20 m lettelse til 2- årige heste i deres 5 første
karrierestarter.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 – Amerikanerløb – Fordel 3 og 4-årige
3-14-årige højst 20.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løbet er endvidere åbent for 3-4 årige med højst
25.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4-8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
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Tirsdag 9. juli kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 3. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Nordvig Hoppemesterskab 2019
3-14-årige hopper. 2440 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Indskud: 420 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken og krans. Se reglerne for løbet.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 9. juni mod
indskud på 1500 kr. Anmeldte heste der ikke ønsker at starte i løbet, skal slette til kontoret senest
2. juli inden lodtrækningen. Pointberegning: 1.
juli - lodtrækning 2. juli på banen.

Løb 5 - Nexø Tæpper & Vinyls Ærespræmie
3-14-årige højst 90.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Nordvigs Ærespræmie
3-14-årige højst 175.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7
3-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved 50.001 kr.,
40 m ved 100.001 kr., 60 m ved 300.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 20.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Nordvigs Montéløb
4-14-årige. 1820 m. Monté.
Tillæg 20 m ved 110.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.

Løb 3 - Checkpoint Marines Ærespræmie
3-14-årige højst 32.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 19.000 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
20 m lettelse til kuske uden sejr i 2019.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Friendships Ærespræmie
3-14-årige højst 60.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Eric The Eel - Bjørn Goop
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Tirsdag 16. juli kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 10. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Calles Cup 2019
2-14-årige. 2400 m. Tillæg 20 m ved 10.001 kr.,
40 m ved 25.001 kr., 60 m ved 55.001 kr., 80 m
ved 115.001 kr.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-5.000-3.0001.000-1.000-1.000 (8 præmier) Indskud: 380 kr.
For bornholmsk opdrættede heste uanset
registreringsland (opdrætters bopæl ved indregistrering).
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk, staldmand
og opdrætter. Dækken og krans.
Løb 2-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 300.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7
3-14-årige. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 200.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

TRAVKALENDER
Løb 8 - Calles Ungdomsløb
2120 m. Tillæg 20 m ved 50.001 kr., 40 m ved
100.001 kr., 60 m ved 300.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
For kuske født efter 1/1-1992.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie.
Løb 9 - Specialløb
5-14-årige. 1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin til heste der har startet i formløb i 2019.
Opstilles efter indtjening i 2019, laveste indtjening nr. 1 etc. Fortrin til heste med laveste point.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 23. juli kl. 19.00
Startmelding:
Onsdag 17. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Knud Jensen & Søns
4 års mesterskab 2019
4-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250750 (6 præmier) Indskud: 420 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og krans.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 23. juni
imod indskud på 1.850 kr.
Pointberegning 15. juli – lodtrækning 16. juli på
banen. Anmeldte heste, der ikke ønsker at starte i
løbet skal slettes til kontoret senest 16. juli inden
lodtrækning.
Løb 2 – Fordel 3-åringer
2-14-årige højst 12.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 6.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Løbet er endvidere åbent for 3-åringer med højst
20.000 kr.
Løb 3-6 - Bornholmerløb
3-14-årige højst 325.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 7 - Knud Jensens & Søns Hurtigløb
3-14-årige. 1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 8 - Knud Jensen & Søns Montéformløb
4-14-årige. 2120 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Intet indskud.
20 m lettelse til ryttere uden sejr i 2018/2019.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.

Løb 9 - Knud Jensen & Søns Formløb Klasse 3
Amatør/Jockey 5-14-årige.
2400 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 350.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Tirsdag 30. juli kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 24. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 5 års løb
5-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Løb 2 - Hoppeløb
3-14-årige højst 50.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Løb 3
2-14-årige højst 11.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 5.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin for 2-, 3- og 4-årige.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5 første
karrierestarter.
Løb 4
3-14-årige højst 30.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6
3-14-årige højst 95.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7
3-14-årige højst 170.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Onsdag 7. august kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 31. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1-2 - Rønne Revisions BM-udtagelsesløb,
GL7
3-14-årige.2440 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 19. juli mod
indskud på 3.750 kr. Der skal anmeldes min. 16
heste til udtagelsesløbene. Se reglerne for løbet.
Såfremt der ikke anmeldes min. 16 heste køres
løbet som et ordinært hurtigklasseløb. Indgår i
Golden League løbsserien.
Løb 3
2-14-årige højst 12.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 4.901 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
20 m lettelse til 2-årige heste
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4
3-14-årige højst 29.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 18.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6
3-14-årige højst 80.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 7 - Amatør Elite Cup indl. afdeling
3-14-årige højst 125.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 (5
præmier) Indskud: 20 kr.
Gavekort fra FDT til sejrende kusk. Se reglerne for
løbsserien.
Løb 8
3-14-årige højst 260.000 kr.
1860 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
20 meters lettelse til kuske uden sejr i 2019.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Søndag 18. august kl. 12.45
Startmelding:
Mandag 12. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Rønne Revisions
Bornholmsmesterskab 2019,
Travligaen, liga 1, GL8 (finale Billund 13/10)
3-14-årige. 2440 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.5001.500 (6 præmier) Indskud: 520 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken og krans. For anmeldte heste.
Se reglerne for løbet. Indgår i Golden League
løbsserien.

Løb 2 - Nordbornholms Byggeforretnings
Ærespræmie
2-5-årige. 1840 m. Tillæg 20 m ved 10.001 kr.,
40 m ved 25.001 kr., 60 m ved 60.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600-400 (7 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5 første
karrierestarter.
Løb 3 - OK Snacks Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2120 m. Tillæg 20 m ved
22.001 kr., 40 m ved 48.001 kr., 60 m ved
120.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250750-500 (7 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken.
Løb 4 - AB Betons Styrkeprøve
3-14-årige. 2980 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr.,
40 m ved 75.001 kr., 60 m ved 170.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250750-500 (7 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken.
Løb 5 - Sigter mod Stjernerne - Ungdomsløb
3-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr.,
40 m ved 60.001 kr., 60 m ved 140.001 kr., 80 m
ved 400.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
For kuske født efter 1/1-1992.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner og
staldmand.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 6 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Løb 7 - Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Løb 8 - Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.

Enjoy The Game - Steen Juul
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Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk

Løb 9 - Montéløb - Fast Riders Cup indl. afd.
4-14-årige. 1860 m. Monté. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 150 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Indgår i Circle K Rytterserien. Se reglerne for
løbsserien.
Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.500-900-700-450-250-100
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.

Tirsdag 27. august kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 21. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 – Begynderløb
2-14-årige højst 12.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 4.901 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin for 2-, 3- og 4-årige.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5 første
karrierestarter.
Løb 2 - Steffens Radios Ærespræmie
2-14-årige højst 24.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3-7 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 300.000 kr.
2160 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 8 - Steffens Radios Ærespræmie
3-14-årige. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 200.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
20 m lettelse til heste uden sejr i 2019.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

TRAVKALENDER

Velkommen i

hurtigklassen

Nedenstående er en oversigt over de foreløbige løb for hurtigklassen fra april-december, der som minimum bliver afviklet i
Danmark i 2019. Du kan se dato, bane og
forventet præmiesum.
Totalt 19 større doterede løb
(ej Copenhagen Cup) med en samlet
præmiesum på næsten 2.000.000 kr.!!
7/4 – Aalborg: Liga 1
89.000 kr. 2140 meter auto.

28/4 – Skive: Jubilæumspokalen
60.000 kr. 2060 meter auto.
3/5 – Odense: DM for hopper
120.000 kr. 2140 meter auto.

12/5 – Lunden: Charlottenlund Open
100.000 kr. 1600 meter auto.
30/5 – Billund: Travkongen
60.000 kr. 1900 meter auto.

10/6 – Skive: ”Banerekordforsøg”
60.000 kr. 1600 meter auto.
21/6 – Odense: Liga 1
60.000 kr. 2140 meter auto.
7/7 – JVB: Liga 1 – Finale
89.000 kr. 1800 meter auto.

21/7 – Nykøbing: Harald Lunds Mindeløb
100.000 kr. 1640 meter auto.
4/8 – Lunden: Mesterskab for Danmark
200.000 kr. 2000 meter auto.

Eastboundanddown - Birger Jørgensen

Ønsker du...

25/8 – Lunden: Rex The Great løb
200.000 kr. 1600 meter auto.

at udvide din viden
indenfor hestekundskab?

29/9 – JVB: Liga 1
60.000 kr. 2300 meter auto.

Så har du nu muligheden for at dygtiggøre dig på DTC’s grundkursus i hestekundskab. Det afholdes over 4 dage fra d. 6.-9. maj
2019. Kurset afholdes i gode omgivelser hos SEGES i Skejby.

27/10 – Lunden: Nationalløb
60.000 kr. 2000 meter auto.

Så går du med drømmen om at blive travtræner eller ønsker du
blot at udvide din viden inden for bl.a. anatomi, foder og træningsfysiologi er kurset helt sikkert noget for dig.

15/9 – Aalborg: Liga 1
120.000 kr. 2140 meter auto.

13/10 – Billund: Liga 1 – Finale
89.000 kr. 1900 meter auto.

10/11 – Lunden: N. J. Koster Memorial
140.000 kr. 1600 meter auto.
22/11 – Aalborg: Liga 1
60.000 kr. 2640 meter auto.
8/12 – JVB: Liga 1
60.000 kr. 1800 meter auto.

29/12 – Lunden: Liga 1 – Finale
89.000 kr. 2000 meter auto.

Med reservation for evt. ændringer.

Pris for kursus er:
Undervisning inkl. Forplejning er 2500,Undervisning inkl. Forplejning samt overnatning er 3500,Personer med dansk jockeylicens/ c-licens deltager gratis.
Tilmelding skal ske senest d. 12. april 2019,
til Tine Nilsson på tine@trav.dk eller tlf. 88 81 12 52
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JYDSK VÆDDELØBSBANE
F-Årgangens Klassiske Løb 2019: Jydsk 2-Årings Grand Prix · Jydsk 2-Årings Grand Prix Consolationsløb · Indskud: 25.6.2019: 500 kr.
F-Årgangens Klassiske Løb 2020: Jydsk 3-Årings Grand Prix · Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.6.2019: 500 kr.
F-Årgangens Klassiske Løb 2021: Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix : Indskud: 25.6.2019: 400 kr.
F THE BIG NEW		 3 4
FABELDYRET G K		 3 4
FABIOLA K
2 34
FABRIZIO
2 34
FACE COLLECTION
2 34
FACE IT		 3 4
FACEBOOK
2 34
FACETOFACE
2 34
FAIR BEAT V P		 3 4
FAIRFAX HYRDEHØJ
2 34
FAIRY TAIL
2 34
FAITHFUL P D
2 34
FALCAO
2 34
FALCON SALI			4
FALCON SPIN		 3 4
FALLULA CLOC		 3 4
FALUKA JERSEY
2 34
FALULA
2 34
FAMOUS DREAM
2 34
FAN COOK			4
FANCY PANTS		 3 4
FANCYSTONE
2 34
FANG GU BAKKELY		 3 4
FANNY DAMHUS
2 34
FANTA
2 34
FANTASTIC DESIGN
2 34
FANTASTICO
2 34
FANTASY DREAM
2 34
FANTOMIC STAR		 3 4
FARO LINE		 3 4
FASCINATION
2 34
FASHION EAGLE		 3 4
FAST FERRARI
2 34
FAST SHADOW
2 34
FASTANDFURIOUS P H			4
FASTEN DAUGBJERG 2 3 4
FASTSTONE
2 34
FATIA SIMONI
2 34

FAUST HOVMAND
2 34
FAUSTINO
2 34
FAY P			4
FEARMENOW GOGO 2 3 4
FEBA		 3 4
FEDERER
2 34
FEDERICO TINGHØJ 2 3 4
FEELING FAT
2 34
FELICITY
2 34
FELIS
2 34
FELIX
2 34
FELIX K		 3 4
FELIX LIGHT		 3 4
FELIX TRØJBORG
2 34
FELLAINI
2 34
FELUKKA		 3 4
FEMME FATALE		 3 4
FENIX
2 34
FENRIK H		 3 4
FENWICK
2 34
FEODORA VINCENT
2 34
FERDINAND GOLD		 3 4
FERNANDO FRÆK
2 34
FERRARI BORK
2 34
FERRARI GARDENIA
2 34
FERRARI SHADOW
2 34
FERRARI WINNER
2 34
FERRARI Å		 3 4
FESSOR SCHULZE
2 34
FESTIVAL OF SPEED
2 34
FETLOCK JOINT
2 34
FETTER TIR
2 34
FEWOFAKIND
2 34
FEYENOORD		 3 4
FIAT		 3 4
FIDGET DESIGN
2 34
FIE GAMMELSBÆK
2 34
FIE HELLEBJERG		 3 4

Fletcher Cook
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FIE HOVMAND
2 34
FIELD MARSHAL		 3 4
FIGARO
2 34
FIGARO JUVEL
2 34
FIGARO SOTTO
2 34
FIGARO SØLVTOP
2 34
FIGEAC
2 34
FIGHT FOR REAL
2 34
FIGHTER A P
2 34
FIGHTER GRAND			4
FIGHTER K J
2 34
FIGHTER K K
2 34
FIGHTER VANG
2 34
FIGO VENNEKILDE		 3 4
FIJI
2 34
FIKA D		 3 4
FIKS PARTY
2 34
FILIBUSTER H
2 34
FILIPPA B		 3 4
FILIPPA TRØJBORG
2
FILLY
2 34
FILLY WEE
2 34
FILOU D’AMERIQUE		 3 4
FINAL DREAM
2 34
FINALLY CASH		 3 4
FINE BALANCED		 3 4
FINE SHADOW
2 34
FINEST AVEVE		 3 4
FINLANDIA		 3 4
FIONA
2 34
FIONA SHADOW		 3 4
FIONTINA E M		 3 4
FIORE
2 34
FIREBLADE
2 34
FIREFIGHTER		 3 4
FIREFOOT		 3 4
FIRENZE LASER		 3 4
FIRKLØVEREN
2 34

FIRST BLOOD		 3 4
FIRST CHOICE
2 34
FIRST HOPE		 3 4
FIRST IN LINE E P
2 34
FIRST KNIGHT		 3 4
FIRST LIGHT		 3 4
FIRST MONEY DAY
2 34
FIRST ONE DIAMOND		 3 4
FIRSTLIKE FLAMINGO 2 3 4
FIT FOR FIGHT
2 34
FIVE O’CLOCK
2 34
FIX YOU
2 34
FLABAN REERSTRUP 2 3 4
FLAMBORO DOWNS 2 3 4
FLAMINGO DOWNS
2 34
FLAMINI
2 34
FLASH OF LOVE
2 34
FLETCHER COOK
2 34
FLEVI
2 34
FLICHMAN
2 34
FLICKA GRY		 3 4
FLIK FLAK GRY		 3 4
FLINTSTONE
2 34
FLIPTHECOIN
2 34
FLORA
2 34
FLORENTINA
2 34
FLORIANNA
2 34
FLORICAN ROLD		 3 4
FLOWER C N
2 34
FLOWER DUST
2 34
FLOWER POWER		 3 4
FLOWERBOMB VINCENT		 3 4
FLY BY SO EASY
2 34
FLY HIGH SHADOW
2 34
FLY IN THE SKY
2 34
FLYING GOLD
2 34
FLYING HYDRUP
2 34
FLYING ICE			4
FLYING LINE
2 34
FLYING STAR
2 34
FOCUS P			4
FOK TORKDAHL
2 34
FOLLOW ME
2 34
FOLLOW ME NOW		 3 4
FOLLOW THE BANK		 3 4
FOLLOW YOU
2 34
FONTAINE P D		 3 4
FONTANA DAMGÅRD 2 3 4
FOOTLOOSE
2 34
FOR LIFE		 3 4
FOR U TINNA		 3 4
FORAFEWDOLLARSMORE		 3 4
FOREVER B T		 3 4
FOREVER ICE
2 34
FOREVER MAGIC
2 34
FOREVER PHOTO
2 34
FOREVER SHADOW		 3 4
FOREVER YOUNG		 3 4
FORGETTHEREST
2 34
FORMENTLIG G K		 3 4
FORMIDABLE VINCENT 2 3 4
FORTUNA DI DAMGÅRD 2 3 4
FORTUNA K
2 34
FORTYONESHOTS
2 34
FOSSA
2 34
FOURFIVESECONDS 2 3 4
FOX ON THE RUN
2 34

FOX PHOTO		 3 4
FOX S B
2 34
FOXBORO DOWNS		 3 4
FOXIE		 3 4
FRAGTEN
2 34
FRAJA ICE
2 34
FRANCIS
2 34
FRANK SINATRA		 3 4
FRANKLIN
2 34
FRANZ JÆGER
2 34
FRAULEIN		 3 4
FREAKINNOTZ
2 34
FRED PERRY		 3 4
FREDDY BOY		 3 4
FREDE BORK
2 34
FREDE FUP Ø K		 3 4
FREDERICO B P
2 34
FREDERIK
2 34
FREDERIK MOLS
2 34
FREDERIK THE GREAT 2 3 4
FREDERIKKE
2 34
FREEDOM		 3 4
FREEHOLD
2 34
FREEMAN		 3 4
FREESTYLE
2 34
FREEWAY AVENUE
2 34
FREEZE
2 34
FREIHERR FAUST		 3 4
FREJA
2 34
FREJA BLÅBJERG
2 34
FREJA BOX
2 34
FREJA GARBO
2 34
FREJA HENLEY
2 34
FREJA LUND
2 34
FREJA SKOVSENDE		 3 4
FREJA ØSTERVANG		 3 4
FREYA D
2 34
FRIDA4
FRIDA FRÆK
2 34
FRIDAY
2 34
FRIENDLY FREDDY
2 34
FRISK
2 34
FRISKY WHISKEY
2 34
FRITJOF S H		 3 4
FRK LUPO
2 34
FRODO CASH		 3 4
FRODO VICTORY		 3 4
FROMAJACKTOAKING 2 3 4
FRONTRUNNER SHADOW 2 3 4
FROSTYTHETIGER D C 2 3 4
FROZEN DESIGN		 3 4
FRYGTLØS
2 34
FRØKEN A P
2 34
FRØKEN FIE		 3 4
FUEL FLAME			4
FUJI
2 34
FULTON
2 34
FUN AND PARTY TALK 2 3 4
FUNNY GARDENIA
2 34
FUNNY MONEY
2 34
FUTTER		 3 4
FUTURE
2 34
FUTURE FIGHTER P L 2 3 4
FÆTTER FILUR		 3 4
FØNIX BOY		 3 4
FØNIX VANG
2 34

TRAVKALENDER

VIGTIGE DATOER OP TIL

Grand Circle 3-års Championat 2019

Grand Circle 3-års Championat for hingste og vallakker samt Grand Circle 3-års Championat Consolation køres mandag 10. juni i Skive.
Grand Circle 3-års Hoppechampionat køres søndag 2. juni i Aalborg
Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1/2019.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser
og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 21. maj inden kl. 15.30:
Onsdag 22. maj kl. 10.00:
Tirsdag 28. maj kl. 8.30-11.00:

Tilmelding til samlet pointberegning.
Pointberegningen foretages.
Der startmeldes til Grand Circle 3-års Championat for hingste og vallakker,
Grand Circle 3-års Hoppechampionat og Grand Circle 3-års Championat
Consolation.

Alle tilmeldinger vedrørende Grand Circle 3-års Championat skal ske
til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk
Følgende heste opretholder engagement i løbet:
E M ELEVEN CUP
E TYPE CASH
EAGLE
EAGLE DOLLARS
EARL GREY
EARLY HYDRUP
EARLY MORNING
EASIERSAIDTHANDONE
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY PEAK
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECHEZEAUX
ECHO HILL
EDDIE COOK
EDELHERR FAUST
EDELWEISS
EENYMEENYMINYMOE
EFFEN
EG HELLEBJERG
EGE
EGGNOG
EIGHTDAYSAWEEK
EIK AGAIN
EIK HINDØ
EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL

EJSING
EL CLASICO
ELA GAMMELSBÆK
ELDON NEERGÅRD
ELDORADO
ELEANOR BOUNCE
ELECTRIC SHADOW
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA DILLI
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELEONORA
ELISA H J
ELITE SHADOW
ELLA LYNGHØJ
ELLA RUSH
ELLEN
ELLERSLIE DOWNS
ELLIOT
ELSA LANE
ELTON H
ELUSIVE VINCENT
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA M
ELVIS BORK
ELVITA
EMERSON

EMIL MOSEBO
EMILIE FLAMINGO
EMILY SHADOW
EMINENTSTONE
EMMA D
EMPIRE
EMPIRE FLEX
EMPIRE SISA
EMPTY GLASS
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI
ENCRU CLOC
ENDNU EN KÅSGÅRD
ENDO HYDRUP
ENDOVER DUST
ENERGY MIX
ENFORALLE P
ENJOY FINE
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY ME
ENJOY THE COKTAIL
ENJOY THE GAME
ENOK
ENOK SMED
ENOUGH CASH
ENTRE HYRDEHØJ
E’NUNCIO
ENVY SECRET

ENYA
ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO DESIGN
ENZO VICTORY
EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPIDOT T T
EPOQUE
EPOS ØSTERVANG
EPSILON TÅRS
ERIC THE EEL
ERICANO
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ESAJAS
ESAU
ESCAPE A P
ESMARALDA H J
ESTRELLA SISA
ETERNITY LA MARC
ETIENNE CROSS
EUREKA DOWNS
EURO DREAM
EUROSTONE
EVA GARDENIA

EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVER SO CLEVER
EVERYBODYLOVESEDDY
EVITA
EVITA SØLVTOP
EVITA T T
EVOQUE
EXCELLENT PRINCE
EXCEPTIONAL SHADOW
EXCLUSIVE LASER
EXCUSE ME
EXPECTTHEUNXPECTED
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPENSIVE DREAM
EXPLOSIVE LADY
EXPLOSIVE LINE
EXPLOSIVE PEAK
EXPRESS A P
EXPRESS BAHN
EXPRESS BORK
EXPRESS DE LUXE
EXPRESS SHADOW
EXTRA T AAGE
EXTREME
EYE IN THE SKY
EYECANDY
EYEOFTHETIGER D C
EYRE FLAME
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3 års Løb i første halvår 2019

OPDATERET
Dato

Bane

Proposition

“Made in
Denmark”*

15/3

Aalborg

2140 m. H. 14.000 kr. Tillæg v. 4.001 kr.

Ja

16/3

Aarhus

1800 m. H. 40.000 kr. Auto. Amerikanerløb

Ja

22/3

Lunden

2000 m. Fri for alle. Auto.

24/3

Odense

2140 m. H. 8.000 kr. Auto.

29/3

Billund

1900 m. Hoppeløb. Auto. Amerikanerløb

5/4

Lunden

2000 m. H. 18.000 kr. Tillæg v. 6.001 kr.

7/4

Aalborg

2140 m. Fri for alle. Auto.

12/4

Aarhus

1800 m. Hoppeløb. Tillæg v. 15.001 kr.

19/4

Lunden

2000 m. H. 10.000 kr. Tillæg v. 2.001 kr.

21/4

Aalborg

2140 m. H. 5.000 kr. Auto.

26/4

Odense

2140 m. Hoppeløb. Auto.

28/4

Skive

2060 m. Fri for alle. Auto.

3/5

Odense

2140 m. H. 7.000 kr. Tillæg v. 1.501 kr.

3/5

Odense

2140 m. Hoppeløb. Højst 20.000 kr.
Auto. Amerikanerløb.

10/5

Aarhus

1800 m. H. 20.000 kr. Auto.

11/5

Lunden

2000 m. Hoppeløb. Auto.

12/5

Lunden

2000 m. Fri for alle. Auto.

19/5

Aalborg

2140 m. Hoppeløb. H. 12.000 kr. Auto.

24/5

Lunden

2000 m. H. 36.000 kr. Tillæg v. 4.001/12.001 kr.

27/5

Skive

2060 m. Fri for alle. Auto.

2/6

Aalborg

2140 m. Grand Circle 3-års HP. Auto.

3/6

Aarhus

1800 m. H. 1 kr. Auto.

10/6

Skive

2060 m. Grand Circle 3-års H/V. Auto

10/6

Skive

2060 m. Grand Circle 3-års Consolation. Auto

21/6

Odense

2140 m. Hoppeløb. Auto

23/6

Lunden

2000 m. Fri for alle. Auto.

24/6

Skive

2000 m. H. 17.500. Tillæg v. 5.001 kr.

28/6

Billund

2000 m. H. 35.000. Tillæg v. 10.001 kr.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

MONTÉLØB
MARTS, APRIL, MAJ, JUNI
(UDEN SU-MONTÉLØB)

MARTS
2/3 – AARHUS
Montéformløb. 1800 meter.
9/3 – Skive
Tillæg v. 90.001/250.001/750.001 kr.
Amerikanerløb. 2000 meter.
15/3 – Aalborg
Specialløb. 2140 meter.
22/3 – Lunden
Tillæg v. 130.001/400.001 kr. 2000 meter.
31/3 – Skive
Montéformløb. 2000 meter.
APRIL
6/4 – Odense: Tillæg v.
70.001/195.001/550.001 kr. Amerikanerløb.
2140 meter.
18/4 – Billund: Montéformløb. 2000 meter.
19/4 – Lunden: Specialløb. 2000 meter.
22/4 – AARHUS: Højst 170.000 kr.
Amerikanerløb. 1800 meter. Auto.
25/4 – Nykøbing: Montéformløb. 2140 meter.
28/4 – Skive: Tillæg v.
55.001/115.001/305.001/875.001 kr. 2000
meter.
Maj
6/5 – Aalborg: Højst 210.000 kr. Tillæg v.
35.001/85.001 kr. 2140 meter.
12/5 – Lunden: 2000 meter auto. Fri for alle.
13/5 – Skive: Montéformløb. 2000 meter.
16/5 – Nykøbing: Specialløb – 2160 meter.
20/5 – Odense: Tillæg v.
65.001/140.001/380.001 kr. 2140 meter.
30/5 – Billund: Tillæg v. 180.001/495.001 kr.
2000 meter.

*Alle løb, der benævnes ”Made in Denmark” vil være forbeholdt danskfødte heste
og have 50.000 kr. i præmiesum med 8 præmier (15.000-10.000-7.000-5.0004.000-3.000.-3.000-3.000).

JUNI
3/6 – AARHUS: Montéformløb. 1800 meter.
8/6 – Odense: Højst 280.000 kr. 2140 meter
auto. Amerikanerløb
15/6 – Nykøbing: Specialløb
17/6 – Aalborg: Nordic Monte Trophy indl.
Afd. 2140 meter auto. Fri for alle.
24/6 – Skive: Højst 160.000 kr. 2060 meter
auto. Amerikanerløb.
28/6 – Billund: Montéformløb
29/6 – Lunden: Tillæg v.
90.001/220.001/650.001 kr. 2000 meter.

Hertil kommer, at der i disse løb udbetales 30 procent i opdrætterpræmier.
Sport & Udvikling forbeholder sig ret til at foretage ændringer.

Ret til ændringer forbeholdes.
Af Sport & Udvikling

Ja

Præmiesummen i de forskellige 3 års løb varierer fra løb til løb.
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Slide So Easy - Flemming Jensen

Ligaløb Q2 2019
- indledende afdelinger og finaler:
Nye klasser pr 1/1 2019:
Liga 5
Liga 4
Liga 3
Liga 2
Liga 1

Meeting 2 (antal afdelinger)
Skive 28/4 (5)
Odense 3/5 (3)
Lunden 11-12/5 (5)
Billund 30/5 (4)
Aalborg 2/6 (2)
Bornholm 5/6 (3)
Skive 10/6 (3)
Odense 21/6 (3)
Lunden 29/6 (3)
Totalt i Q2
Finalepræmiesum Aarhus 6-7/7

h/75.000

Liga 5
x
x
x
x
x
x
x
7 indl.
89000

h/150.000

Liga 4
x
x
x
x
x
x
x
7 indl.
89000

h/300.000

Liga 3
x
x
x
x

h/600.000

Fri for alle

Liga 2
x

Liga 1
x

x
x

x
x

x

x

x
6 indl.
89000

x
5. indl.
89000

x
x
x
6 indl.
Min. 89.000

Reglerne og den løbende stilling kan findes på www.danskhv.dk/sport-spil/travligaen/
Ret til ændringer forbeholdes.
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Dontpaytheferryman - Birger Jørgensen

VEJEN TIL DERBYET – 4 ÅRS LØB - OPDATERET
5/4
21/4
28/4
29/4
3/5
5/5
10/5
12/5
12/5
19/5
30/5
30/5
3/6
7/6
16/6
23/6
29/6
6/7
6/7
7/7
7/7
19/7
19/7
20/7
22/7
23/7
26/7
4/8
15/8
24/8
24/8
25/8
25/8

Lunden – 2000 meter. Tillæg v. 30.001 kr. 100.001 kr
Aalborg – 2140 meter auto. Hoppeløb. Fri for alle.
Skive – 2060 meter auto. Fri for alle.
Aalborg – 2140 meter auto. Højst 30.000 kr.
Odense – 2140 meter auto. Højst 85.000 kr. Amerikanerløb. Hoppeløb.
Lunden – 2000 meter auto. Højst 45.000 kr.
Århus – 1800 meter auto. Højst 70.000 kr.
Lunden – 2000 meter auto. Hoppeløb. Fri for alle.
Lunden – 2000 meter auto. Fri for alle.
Aalborg – 2140 meter auto. Højst 100.000 kr. Amerikanerløb.
Billund – Sprintermesteren. 1600 meter auto. Fri for alle.
Billund – Hoppesprinten. 1600 meter auto. Fri for alle.
Århus – 2300 meter auto. Højst 45.000 kr.
Lunden – 2000 meter. Tillæg ved 70.001 kr. 195.001 kr.
Århus – 4-års Prøver 2360/1800 (hopper) meter auto.
Lunden – 2000 meter. Højst 58.000 kr. Tillæg ved 7.001 kr. 20.001 kr.
Lunden – 2000 meter. Tillæg v. 15.001 kr. 39.001 kr. 116.001 kr.
Århus – Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. 1800 meter auto.
Århus – 1800 meter auto. Hoppeløb. Højst 50.000 kr.
Århus – Jydsk 4-årings Grand Prix. 2360 meter auto.
Århus – Jydsk 4-årings Grand Prix Consolation. 2360 meter auto.
Odense – 2140 meter auto. Hoppeløb. Fri for alle.
Odense – 2140 meter auto. Fri for alle.
Aalborg – 2140 meter auto. Højst 55.000 kr.
Skive – 2060 meter. Hoppeløb. Højst 60.000 kr. Tillæg ved 20.001 kr.
Bornholm – 4-års Mesterskab. 1860 meter auto. Fri for alle.
Lunden – 2000 meter. Højst 105.000 kr. Tillæg ved 13.001 kr. 35.001 kr.
Lunden – Derbyprøver – 2500/2000 (hopper) meter auto.
Billund – 2000 meter. Tillæg ved 30.001 kr. 90.001 kr. 270.001 kr.
Lunden – Dansk Hoppe Derby – 2000 meter auto.
Lunden – Hoppe Derby Consolation – 2000 meter auto.
Lunden – Derby Consolation – 2000 meter auto.
Lunden – Dansk Trav Derby – 3000 meter auto.

(ret til ændringer forbeholdes)
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VIGTIGE DATOER OP TIL

Jydsk 4-årings Grand Prix 2019

Jydsk 4-årings Grand Prix, Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix
og Jydsk 4-årings Grand Prix Consolation køres på Jydsk Væddeløbsbane
lørdag 6. juli og søndag 7. juli. Grand Prix Prøverne køres søndag 16. juni.
Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1/2019.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 4. juni inden kl. 15.30:
Onsdag 5. juni kl. 11.00:
Tirsdag 11. juni kl. 8.30-11.00:
Søndag 16. juni:
Mandag 17. juni:
Tirsdag 2. juli kl. 8.30-11.00:

Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne som Grand Prix,
Hoppe Grand Prix og Consolation. Det koster 800 kr. at tilmelde sig til denne.
Pointberegningen foretages
Der startmeldes til Prøverne.
Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig direkte til start i henholdsvis Grand Prix og
Hoppe Grand Prix.
Rækkefølgen for sporvalget til Grand Prix og Hoppe Grand Prix offentliggøres.
Der startmeldes til Grand Prix, Hoppe Grand Prix og Consolation. Sporvalget til Grand
Prix og Hoppe Grand Prix foretages efter gældende regler.

Alle tilmeldinger vedrørende Jydsk 4-årings Grand Prix skal ske
til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88 81 12 22 eller mail kp@danskhv.dk.
Følgende heste opretholder engagement i løbet:
D J O’KAY
D K BORK
DA VINCI PEAK
DADDY LOVES YOU
DAISY CASH
DAISY D
DAISY H J
DAISY HILL
DALIA HINDØ
DALTON
DAMBLE FLAME
DAMIEN SHADOW
DANCING ALONE
DANCING DILLI
DANIELLE D D
DANINA A P
DANTE BROGÅRD
DANZ OF HOPE
DARIO SOTTO
DARK DUST
DARK GOGO
DARK PASSION
DARLING BLÅBJERG
DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DATE NIGHT
DAUPHINE
DAVENPORT

DAYDREAM BELIEVER
DAYLIGHT V P
DAYTONA
DE LIGHT
DEAR JOHN
DEBBIEDOIT
DEE JAY DREAM
DEEP PURPLE
DEEPUNDERCOVER
DELICIOUS LASER
DELICIOUS ONE
DELICIOUSSTONE
DELINA B
DELLIS
DELTA SPRING
DENIMCOWBOY
DESAVI D
DESERT FOX
DESTINY
DEXTER
DIABLO BORK
DIAGO VANG
DIAMANT ØSTERVANG
DIAMOND B P
DIAMOND IS ROUGH
DIANA MILL
DIAZ FRISCO
DICAPRIO

DICKSON
DICKSON SHADOW
DICTE SKOVSENDE
DIEGO DI KASK
DIESEL
DIN FRÆKKE G K
DIOLA
DIOR SISA
DIOR VINCENT
DIRTY DANCING
DISNEY H J
DIVA K
DIVA SISA
DJ K K
DJANGO CÆSAR
DJOHNDJOHN
DO IT MINGUS
DOITAGAINBUTCHER
DOLLAR ESTEREL
DOLLAR LASER
DOLLARS AND CENTS
DOLLY P
DOMINIQUE A P
DOMINO VICTORY
DON JUAN
DON ROSSINI
DONATELLO GARBO
DONATO GILBAK

DONATO HYRDEHØJ
DONNA DI DAMGÅRD
DONNA LUPO
DON’T TOUCH
DONTPAYTHEFERRYMAN
DORIKAN LUND
DORTHEA RUSH
DORTMUND
DORTRUD
DOTSY LADY
DOUBLE GOGO
DOUBLE TROUBLE E P
DOUBLES DIVA
DOYOUTHINKIAMSEXY
DOYOUWISHDIAMOND
DREAM HASTRUP
DREAM KÅSGÅRD
DREAMABOUT VINCENT
DRØNVIKTORMOLAR
DUBAI
DUBLIN LASER
DUKA MOSEBY
DULAIKA GILBAK
DUMBO
DUNCAN T HALL
DUNST
DUSTY SHADOW
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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 lodtrækning. For at kunne starte i en finale i de respektive
ligaer skal hesten have point fra en indledende afdeling i
den pågældende liga.
For liga 1 gælder dog følgende regel:
Bliver der ikke inden startmeldingsfristens udløb til en
finale i liga 1 startmeldt 12 heste (eller hvor mange
heste der måtte være det maksimale antal) med point fra
de indledende afdelinger er der åbent for startmelding
af alle øvrige heste, der opfylder løbets proposition (som
udtages efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb). Disse heste skal ligeledes startmeldes efter
gældende regler og kommer derefter med i lodtrækningen om startpladserne i løbet.
For alle ligaer gælder følgende:
For heste der har optjent point i en indledende afdeling
gælder det, at de må starte i finalen for denne liga
uanset om deres startpræmiesum i tiden mellem den
indledende afdeling og finalen er gået ”over” ligaens
grundlag (såfremt hesten har point nok til at komme
med i finalen). Hvis en hest opnår point i flere ligaer må
kredsen omkring hesten frit vælge, hvilken finale de
ønsker at deltage i (såfremt hesten har point nok til at
komme med i finalen).
For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point i de
indledende afdelinger. Antallet af pladser efter point vil/
kan være beskrevet særskilt for hver finale.

HINGSTE 2019

Tobin Kronos

Executive Caviar

FROSSEN SÆD 2019
Amaru Boko
Bar Hopping
Brioni
Call Me Keeper
Centurion ATM
Creatine
Credit Winner
Cristal Money
Executive Caviar
Explosive Matter
Father Patrick

From Above
Juliano Star
Kadabra
Look de Star
Maharajah
Make It Happen
Muscle Hill
Muscle Mass
Nuncio
Panne de Moteur
Royalty For Life

Sebastian K
S J’s Photo
The Bank
Tobin Kronos
Triton Sund
Trixton
Uncle Lasse
Varenne
Villiam
Wishing Stone
Zola Boko

OPSTALDEDE HINGSTE: Stand And Deliver & Conlight Ås

Gartnerhaven 5 . 6823 Ansager . Tlf. +45 75 29 70 66
E-mail: pf@ansagerhestehospital.dk . www.ansagerhestehospital.dk
Mandag - fredag kl. 8-16.

KVALITETSFODER

LEVERET DIREKTE
TIL STALDDØREN

VI LEVERER BÅDE I SÆKKE, BIG BAGS
OG LØS VÆGT
Book et besøg af vores foderkonsulent, og
få et uforpligtende tilbud på foder tilpasset
din stald. Altid fordelagtige priser til større
hestehold. Kontakt vores foderkonsulent

Hos os kan du altid mixe forskellige
fodervarianter på samme palle

Læs mere om vores produkter

og find nærmeste forhandler på

aveve.dk

KVALITETSFODER TIL MORGENDAGENS STJERNER

aveve.dk

Wiegaarden · 162258

Rikke Grøn på tlf.: 9189 4140

