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LEDER

Lindhardt Jensen,

Bestyrelsesformand, DTC

Foto: René Wibholdt

Sommeren er over os, og den danske storløbssæson er godt i gang. Når disse linjer læses, så er Jydsk 4-årings 
Grand Prix afviklet, og alle begynder at fokusere på Derbyweekenden. Vi er i gang med dén sæson i dansk trav- og 
galopsports historie, hvor vi konkurrerer om de største pengepræmier nogensinde.

Men det skal ikke stoppe os fra at have endnu større ambitioner i Dansk Travsports Centralforbund. Vi havde 
for nylig generalforsamling i DTC, og fik valgt nye personer ind fra banerne i Skive og Nykøbing Falster i form 
af Peter Friis Pedersen og Bertel Maigaard. Det er i min optik positivt at få nye ansigter ind i bestyrelsen, som 
kommer med nye idéer, friske kræfter og opsmøgede skjorteærmer.

Vores ambition er at fordoble løbspræmierne om tre år, altså når vi kigger ind i sæson 2023 i forbindelse med 
sæsonplanlægningen. Det er en ret ambitiøs målsætning, og der er mange ting, der skal lykkes, hvis vi skal nå i 
mål. Blandt andet skal spillet vækste. Men vi tror på tingene, og personligt vil jeg opfordre alle til at investere i 
både løbsheste og åringer – og beskeden til opdrætterne skal også være: Bliv ved. Vi får brug for hestene i frem-
tiden!

Strukturen i hestevæddeløbssporten er vigtig
Overordnet set er det Dansk Trav- og Galop Union (DTGU), som står for finansieringen af den samlede 
hestevæddeløbssport. Dansk Galop (DG) og Dansk Travsports Centralforbund (DTC) er som forbundsorga-
nisationer ansvarlige for, at de opsatte målsætninger indfries, og derfor etablerede man for få år siden Dansk 
Hestevæddeløb som driftsselskab.

Dansk Hestevæddeløb har de fleste medarbejdere samlet på kontoret i Aarhus, hvilket gerne skulle give en 
effektiviseringsgevinst. Vi skal naturligvis udnytte de relativt få ressourcer vi har optimalt, og vi er godt på vej. 
Der er altid noget, der kan gøres bedre, mere effektivt og hurtigere, og det skal den kommende direktør i Dansk 
Hestevæddeløb selvfølgelig være med til at sikre.

Overordnet set, så går det faktisk ikke så ringe. Min opfordring til alle skal være at deltage aktivt, positivt og 
konstruktivt – uagtet hvilken rolle du besidder i sporten. 

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sommer!

Med venlig hilsen
Lindhardt Jensen, Bestyrelsesformand, DTC

Løbspræmierne
skal fordobles
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Jesper Elbæk, redaktør2
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PORTRÆT: Mariann T. Nielsen
& Theo Damsgård

Kontantpris/udb. 4.100.000/205.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg. 18.873/15.456
Ejerudgift pr. md. 2.180

Bolig 310
Grund 22.380
Værelser 5

Opført/omb. 1778/01
Sagsnr. 112ES-001034
Energi C

VRANDERUPVEJ 74, SEEST, 6000 KOLDING VILLA

Liebhaverejendom ved Kolding
310 m2 villa i landlige omgivelser - lige uden for bygrænsen til Kolding - på kuperet grund med egen mark,

ridebane (30x60 m) og 80 m2 hestestald med bokse. Naturskønne omgivelser med masser af plads til
familiens fritidsaktiviteter - såvel inde som ude. Beboelsen er ombygget i 2001 - 2 separate børneafdelinger med

i alt 4 værelser. Dejlige stuer med udsigtskarnap. Forælreafdeling.  Spændende overetage med
børneværelserne og stort multirum. Kan opdeles anvende til kontor/showroom. Tæt ved skole og 5 mn. til

centrum.

BoligKolding
fra salg - til solgt

75522424 · 6000@boligkolding.dk · https://www.boligkolding.dk



OPDRÆT TERFOKUS | MARIANN THORUP NIELSEN

Tekst: Henrik Dyhrberg

Foto: Jesper Elbæk

Tæt på åstedet for det sagnomspundne 
1600-tals drama – midt mellem Daugbjerg 
og Mønsted – residerer Mariann Thorup 
Nielsen og Theo Damsgård i Guds egen 
næsten uspolerede natur, langt væk fra alfar-
vej, hvor naturens lyde kun sjældent bliver 
brudt af et køretøj på den smalle, snoede 
vej, der går forbi landstedet.

Væddeløbsbladet er på besøg i anled-
ningen af de ”hjemmelavede” treåringer El 
Niño og Embrace, som begge vandt deres 
debut på samme dag på Skive Trav med 
henholdsvis Mariann bag El Niño og Theo 
som linefører bag Embrace. En præstation, 
som går over i travsportshistorien som væ-
rende helt unik, ja nogen kaldte det en ver-
densrekord, og som gav Mariann T. Nielsen 
titlen ”månedens opdrætter” i maj måned.

– Alt gik op i en højere enhed, kan man 
roligt sige. De var begge meldt i samme løb, 
men der var så mange tilmeldte, at løbet 
blev delt. Embrace var så heldig at få spor 
1 og spids, og i El Niño´s løb var der et par 
stykker som kørte frisk til, og han vandt jo 
ganske let, indleder Theo.

– Ja, jeg kørte aldrig med ham, og han løb 
bare og ventede på at få signal til angreb, 
supplerer Mariann, som lige nu er hjem-
megående på matriklen, hvor hun plejer 

en smertende krop efter en gammel skul-
derskade og et nyligt styrt i et galoparbejde 
med Diamond Is Rough.

Så det er Theo Damsgård, der skal slå søm 
i hestehove i sit arbejde som beslagsmed for 
at skrabe penge sammen til bedriften og de 
i alt ni heste, som ejes af Mønsted-parret.

Det krattede på døren
Mariann T. Nielsen og Theo Damsgård har 
dannet par i snart 30 år, og de mødtes en 
aften, hvor det bankede på døren hos Theo, 
da han var træner på Lunden med base på 
Skovbo.

Hun stod og krattede på døren og ville 
ind, da det regnede udenfor, kommer det 
med et grin fra Theo Damsgård, hvilket 
ikke helt er, hvad fruen mindes. Men de 
mødtes og fandt sammen, og som Theo 
siger:

– Hun var jo billig i løn, 3.000 kr. om 
måneden og fri hver søndag, når der ikke 
var trav altså. 

– Ja, tænk at du ville være det bekendt, ar-
bejde i 10 timer om dagen til den løn. Men 
nu gik det sådan, at vi kiggede efter en gård 
på Sjælland. Men det var frygteligt dyrt, så 
vi bestemte, at inden børnene skulle i skole, 
så ville vi hellere tilbage til Jylland, hvor jeg 
kom fra, lyder det fra Mariann.

– En dag vi var herovre for at starte heste, 
så jeg på gården sammen med Ejvind (Ej-

vind Thorup Nielsen, Marianns far, red.), 
og det endte med, at jeg tog billeder af ste-
det, og sagde til Mariann senere på dagen, 
at nu har vi købt gård, fortæller Theo.

Og kort efter startede Theo Damsgård 
som træner på Skive Trav i november 1996, 
hvor Mariann T. Nielsen passede hestene på 
banen, da Theo sideløbende havde et job 
hos en entreprenør. 

Gården er med årene bygget til af flere 
omgange. Stuehuset er renoveret med til-
bygning, den gamle grisestand er lavet om 
til hestestald, og som Theo siger, så er der 
også Danmarks største walk-in-closet på 8 x 
6 meter til fruen i huset. 

På grunden findes en 1800m lang rund-
bane, 700m ligeud-bane og 450m galop-
sandbane. Så er der en horsewalker, masser 
af store folde og inde midt i det hele en sø 
med ørreder, som Theo Damsgård slapper 
af med at fange efter en lang arbejdsdag. Alt 
i alt et sandt paradis for heste og mennesker 
med alle muligheder for at træne travheste.

100 meter bedre
Når snakken falder på de to treåringer, 
fremgår det klart, at det er El Niño som er 
det store talent af de to.

– Han er en meget ukompliceret hest, 
som er stærk og nem at køre, og han kunne 
have gået en omgang mere i samme tempo, 
den dag han vandt. Han kan rende så fryg-

Selvgjort
er velgjort

”Han tog fra de rige og gav til de små”, synger Lars Lilholt om Jyllands svar på Robin Hood, 
Jens Langkniv, som gemte sig i kalkgruberne i Daugbjerg
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Træningen hjemme på gården ved Mønsted nær
Viborg foregår oftest sammen.
Her kører Theo Damsgård forrest med 4-årige
Diamond Is Rough, mens Mariann T. Nielsen rider
bagest på montéhesten Tyrrell As.
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teligt stærkt, uden at man egentlig mærker 
det, forklarer Mariann. 

– Vi har købt mange brugte heste, og 
brugt utroligt mange penge på dét. Men 
vi har besluttet, at vi hellere vil have et par 
hopper og selv føre deres afkom frem, da 
det er meget sjovere. Og sjovt er det, når 
heste man selv har trukket ud af moderen 
og ført frem, vinder og ligner noget stort.

En hest som El Niño vil der altid være 
købere til, og der har da også været bud ef-
ter hesten.

– Vi har sagt nej til bud fra Norge og 
Lunden, som ville købe begge to til deres 
anpartsprojekt, men alt er selvfølgelig til 
salg for den rette pris. Men hvordan skal 
man prissætte en hest efter Ens Snapshot, 

som ikke er meldt i noget, spørger Theo 
retorisk?

– Ja, jeg fik desværre slettet både El Niño 
og Embrace fra årgangsløbene, da det gik 
mig på, at hver gang Diamant (Diamond 
Is Rough, red.) skulle starte i et årgangsløb, 
så var han syg. Så jeg bestemte, at de to tre-
åringer må klare sig i de treårsløb, som er 
åbne i Danmark og Sverige, siger Mariann. 

Begge treåringer er kommet relativt sent i 
gang med deres karrierer, men det har været 
et bevidst valg.

– Vi bestemte os for, at de ikke skulle star-
te, før de var 100% klar til at gå et godt løb. 
De har begge trænet godt længe, og trænet 
meget herhjemme og på Skive Trav. Når det 
gælder Embrace, så er hun en stor og lidt 

forvokset hoppe med stor fart og stabilitet, 
som har taget tid på sig, og hun mangler 
måske lige at komme et par pulsslag ned i 
træningen. Men det har ikke kunnet lade 
sig gøre, og jeg vil sige det sådan, at El Niño 
nok er 100 meter bedre end hende, kom-
mer det slagfærdigt fra Theo Damsgård, der 
mindes, at på nær 14 dage, hvor Morten 
Friis hjalp med træningen, har parret selv 
stået for alt med træningen af hestene.

Uden træning går det ikke
At det er gennemarbejdede heste, som var 
klar første gang, forstår man, når trænings-
programmet for hestene bliver gennemgået.

– De bliver kørt fem gange i ugen, cirka 
hver anden dag, og træner intervaller hver 

OPDRÆT TERFOKUS | MARIANN THORUP NIELSEN

Mariann T. Nielsen og Theo Damsgård lavede 27. maj en bemærkelsesværdig præstation, da de begge vandt løb med egenopdrættede 
heste. Mariann med El Niño og Theo med Embrace. En måned senere blev det dog til to nuller med de samme heste.



fjerde dag. Når det ikke er intervaller, træ-
ner de i skoven og terrænet, hvor de går op 
og ned ad bakker, eller også er vi på banen 
med dem, hvor de enten træner med hin-
anden, eller træner sammen med heste fra 
Team Friis. På ligeud-banen på 700m fik de 
til at starte med to dobbeltintervaller med 
et minuts pause mellem hvert interval, men 
stille og roligt er de nu oppe på seks dob-
beltintervaller, som køres i 1.32 til 1.40-
fart, forklarer den tidligere travtræner Theo 
Damsgård.

– Men inden vi kører intervaller, varmer 
vi op tre omgange på 1800m rundbanen, så 
kører vi et halvt interval, altså 700 meter, 
skridter et stykke, kører tilbage i et halvt 
interval, inden vi begynder selve interval-
træningen. Når vi er færdige, kører vi en 
tur med dem i skoven eller på rundbanen, 
hvor de skridter af, inden de bliver vasket og 
kommer i horsewalkeren i en 20 minutters 
tid, og vi bruger vel mellem halvanden og 
to timer på et arbejde, fra de fanges til de 
slippes ud i folden eller ind i boksen igen. 

– Når vi skal i gang med vintertræningen, 
så begynder de at galoptræne i galopsand-
banen på 450 meter, og det starter vi med, 
når hestene bliver fire år, fortæller Mariann. 

Netop fire år er Diamond Is Rough, og han 
er parrets Derbyhåb i år. Men årets sæson 
har mest gået i mol med en kikset start på 
Åby, og en start i Aarhus i Grand Prix-prø-
ven, hvor han fik for langt frem efter en 
langsom start. 

– Jeg vil ikke sige, han har skuffet – men 
det har ikke helt gået, som vi havde håbet 
på. Han virker meget stærkere i år, hvor han 
har trænet meget i sandet. Han åbner hur-
tigt fra start i træning, men i løb har han åb-
net langsomt, og det er lidt underligt. Men 
vi har en stor tro på, at vi har en hest, som er 
langt bedre end resultaterne viser, vurderer 
Theo Damsgård.

 
Vi er sammen om det
Når man er bidt af travsporten, så er det 
som ofte en lidenskab, man lever og ånder 
for, indtil man banker på til en ”etværelses 
med låg”, og sådan er det også for Mariann 
og Theo.

– Vi kan jo li´ det vi laver med hestene, og 
har et fællesskab omkring det. Så kommer 
den ene først ind klokken 22 om aftenen 
fra hestene, er der ingen brok fra den anden. 
De eneste, der klager, er familien, for vi har 
jo aldrig tid til fester og sammenkomster, 

og vi kommer altid mindst en time for sent, 
hvilket så gør, at de nu er de begyndt at in-
vitere os en time før, griner Mariann. 

– På sigt bliver det nok sådan, at vi ikke 
skal have så mange løbsheste, men mere går 
over til følhopper og deres føl. Netop nu 
har vi June June og Somewhere på Ansager 
Dyrehospital, hvor de begge skal føres til 
Maharajah, fortæller Theo. 

– Med de skavanker jeg har, er det også 
vigtigt at have noget at stå op til, så jeg 
holder mig i gang. Det betyder rigtig me-
get for mig, kommer det fra Mariann, der 
som bekendt er formand for Foreningen af 
Montéryttere i Danmark. Med sine 52 år er 
hun den ældste aktive montérytter i landet.

– Jeg syntes jo det er en sport, som er i 
fremgang i Danmark, og vi får flere og flere 
piger med. Også nogen jeg aldrig har hørt 
om, og det betyder jo, at der i sidste ende 
kommer flere til trav, da familie og venner 
jo følger med og skal ud og kigge. Løbene 
er også blevet meget bedre med årene, da 
rytterne er blevet meget dygtigere, vurderer 
Mariann T. Nielsen. 

I montésporten i Skandinavien har der 
været mange meninger om de såkaldte fy-
siske prøver, som montéryttere i Norge og 

Den næste stjerne fra Mariann T. Nielsen og Theo Damsgård kan måske være Wishing Stone-føllet på billedet her.
Moderen er Gigant Neo-hoppen Somewhere.



OPDRÆT TERFOKUS | MARIANN THORUP NIELSEN
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Sverige skal gennemgå. Og stod det til Ma-
riann, blev de også indført i Danmark.

– Jeg har talt for det igennem flere år, men 
det kommer ikke til at ske. Klaus Storm er 
modstander af sådanne prøver, da han tror 
det kommer til at koste ryttere. Men det bli-
ver sådan, at svenskerne ikke vil se os i løb i 
Sverige, hvis vi ikke følger med. Derfor har 
vi lavet et oplæg til en test i Danmark, som 
er lagt ud til alle montéryttere i Danmark, 
så de kan se, hvad der skal til. 

– Jeg kunne også godt tænke mig nogle 
flere løb i Danmark for de bedste heste, så vi 
fik en chance for at få heste frem som f.eks. 
Knox Jenil og Having Said That, som kan 
være med i udlandet i de store løb, fortæller 
Mariann.

 
Usikker på fremtiden
Som alle i travsporten, kan man i en stille 
stund reflektere lidt over fremtidsudsigterne 
for vores sport, og det gælder også Mari-
ann og Theo, som begge er lidt usikre på, 
hvad der venter i fremtiden for travsporten 
i Danmark.

– De laver en hel masse, men det er lidt 
svært at se, om der sker nogle forbedringer i 
det hele taget, lyder det umiddelbare skuds-
mål fra Theo.

– Vi kan se, at der er kommet flere penge 
i løbene, og der er mange af løbene, som der 
ingen indskud er i. Der er kommet flere gode 
treårsløb, men når vi kigger ud i fremtiden, 
er det svært at se, hvor vi er om fem år. 

– Vi ved for lidt om det. Om det så er 
fordi, at dem der sidder med det, heller ikke 
ved det, eller fordi de ikke vil ud med det, 
ved jeg ikke. Men vi tager én dag ad gangen, 
og vi skal heldigvis ikke leve af det, som an-
dre skal, er meldingen fra Mariann.

– Jeg tror godt vi kan få folk til at spil-
le mere på trav- og galopløb, hvis vi vel at 
mærke får gjort spillerne opmærksom på, 
at tilbagebetalingsprocenten i vores spille-
former er fornuftig. Og så skal banerne og 
forbundet ikke spekulere i det tilskud, vi 
får nu, men i stedet tænke over, hvordan vi 
kan overleve ved at tjene vores egne penge, 
vurderer Theo som også får lov til at få det 
sidste ord. I denne artikel i hvert fald… 

– Noget af vejen frem er anpartsheste, og 
det kan da godt være, at vi vil forsøge med 
at lave Giantstone (Wishing Stone) til en 
anpartshest. Han er en dejlig hest, som vi 
købte sidste år, og kan vi være flere om at 
dele glæder, sorger og udgifter, vil det være 
rigtigt fint.  

Staldliste Mariann Thorup Nielsen & Theo Damsgård

Tyrrell As (Daguet Rapide – Isola Dei Venti)
Meagainsttheworld (Digger Crown – Clio Martina)
Diamond Is Rough (Wishing Stone – June June)
El Niño (Ens Snapshot – June June)
Embrace (Ens Snapshot – Diamona B C)
Giantstone (Wishing Stone – Dare To Dream)
Smooth Ride (Scarlet Knight – Travels Well)
Somewhere (Gigant Neo – Dr No) følhoppe, 2019-føl efter Wishing Stone, går nu til Maharajah 
June June (Running Sea – Lilja Sund) følhoppe, går til Maharajah
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GREAT CHALLENGER - AVLSCHAMPION 2011, 2012, 2014, 2017 & 2018

BROADWAY HALL | DONATO HANOVER

GIFT KRONOS | GIGANT NEO | HELPISONTHEWAY

GREAT CHALLENGER | HILLUSTRIOUS

MUSCLE MASSIVE | S J'S CAVIAR

OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTE LADER RESULTATERNE TALE

IGEN, IGEN

suveræn
avlschampion

2018!

Opdrætterforeningen tilbyder 
følgende avlshingste på frostsæd:

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

Foreningen af Traveropdrættere i Danmark, Svanekevej 45, 3751 Østermarie Tlf. 3250 6535 - 4010 3163 // E-mail: mikkelstub@msn.com // www. travavl.dk

FORENINGEN AF 
TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

BROADWAY HALL donato hanover helpisontheway hillustrous muscle massive s j’ caviar

FIND OPDRÆTTERFORENINGENS 
HINGSTEKATALOG PÅ 
WWW.TRAVAVL.DK

Great Challengers afkom har været flyvende i 2018:

CONFIDENCE Valokaja Hindø

DICTE SKOVSENDE ERLING
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GIFT KRONOS | GIGANT NEO | HELPISONTHEWAY

GREAT CHALLENGER | HILLUSTRIOUS

MUSCLE MASSIVE | S J'S CAVIAR

Opstaldede hingste på Hovhedegård:

Great Challenger Gigant Neo 
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PORTRÆT | PETER JENSEN
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Peter Jensen kan se tilbage
på en flot karriere som
travtræner, og udelukker
ikke et comeback på et tidspunkt,
hvis lysten melder sig igen.

HJERTET
holder op

med at slå
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Tekst: Søren Aaen

Tretten år blev det til i toppen af dansk trav-
sport for Peter Jensen. I 2006 startede han i 
kompagniskab med Bo Westergaard ”Team 
Westergaard”, og fortsatte i 2013 virksom-
heden som ”Stald PJ”, da Bo Westergaard 
rykkede til Norge. 

Det har naturligvis været tretten år med 
op- og nedture, men det har også været en 
bemærkelsesværdig karriere med sejre i nog-
le af de største løb både i Danmark og det 
øvrige Skandinavien.

Men hvad får en succesfuld træner, som år 
efter år leverer heste til de danske årgangs-
løb, samt har været fast inventar i top fem 
over de mest vindende danske trænerstalde, 
til at sige ”nu er det nok”. 

– Det er jo en tanke, som strejfer alle ind 
i mellem. Har man lige oplevet en umid-

delbar skuffelse, så tænker man ”så kan det 
også være lige meget”, men den bliver jo 
skudt ned og så fortsætter man, indleder 
Peter Jensen en sommeraften i familiens 
villa i den lille landsby Vestbjerg et kvarters 
tid nord for Aalborg, hvor Peter bor med 
sin kone Mette og parrets to børn Søs og 
Sigurd. 

– Det var dog en tanke, som begyndte at 
hæfte sig mere og mere i bevidstheden. Jeg 
følte, at jeg alt for ofte skulle vælge mellem 
at være der så meget for vores børn og min 
kone Mette, som jeg gerne ville være – og så 
være så meget på, som jeg føler det kræves 
for at levere på det niveau jeg vil i travspor-
ten.

– Når jeg mærkede rigtigt efter, havde 
jeg den der fornemmelse af ikke at have 
været sådan helt ”ind-i-maven-glad” i lang 
tid. Det er ikke sådan et liv jeg vil leve. Jeg 
har haft et motto i min trænervirksomhed, 
nemlig at ”vi agerer i stedet for at reagere”, 
og det valgte jeg også at gøre her, fortæller 
Peter Jensen. 

– Jeg traf definitivt beslutningen om fre-
dagen inden pressemeddelelsen blev sendt 
ud om mandagen. Det gav tid til at tale det 
hele igennem med Mette og få det fortalt til 
børnene. Mette var som altid fantastisk, og 
spurgte faktisk flere gange, om jeg var helt 
sikker, og hun bakkede op 110% uanset 
hvad jeg valgte. 

– Men lige der kunne jeg mærke, at jeg 
var tom inden i, og ikke havde mere at give 
på det tidspunkt. Jeg er et ”100% menne-
ske”, og giver mig altid fuldstændigt ind i 
de ting jeg gør for at lykkes, og det havde 

jeg ikke længere, så derfor var beslutningen 
faktisk ikke så svær lige der, forklarer Peter 
Jensen videre. 

– Søs reagerede lidt følelsesladet. Hun 
har været med på hele rejsen, og er med ti-
den blevet en rigtig lille hestepige. Hendes 
største bekymring var, hvad der skulle ske 
med alle hestene. Hun har jo sine favorit-
ter. Men hun forstod, at det ikke var slut 
med et liv med heste, det bliver bare en lille 
smule anderledes nu. Sigurd var noget mere 
cool, og reagerede som man kunne forven-
te af en dreng på 6-7 år. Han konstaterede 
bare tørt, at det var fedt, at far kunne være 
mere hjemme, og vi skulle have mere tid 
sammen. Da vi havde talt det igennem og 
blevet enige om at der ventede os en helt 
ny verden, som jo også bliver hverdag på 
et tidspunkt, så var det hele faktisk ok. Jeg 
ser frem til at kunne være meget mere med, 
og ikke hele tiden stå i det dilemma med at 
skulle vælge. Mette kommer dog stadig til 
at styre Forældreintra, griner Peter Jensen.

Jeg er et 100% menneske
Savnet til at kunne engagere sig 110% i bør-
nene og deres skole og fritid lyser tydeligt 
ud af Peter Jensen, men spørgsmålet om, 
hvilke arbejdsmæssige faktorer, som har 
spillet ind i beslutningen, trænger sig natur-
ligt også på. 

– Jeg følte simpelthen, at jeg var brændt 
ud som travtræner. Som jeg tidligere nævn-
te, så er jeg et 100% menneske, som giver 
alt, hvad jeg har, når jeg går ind i noget. Jeg 
har været lige engageret i hestene, uanset 
om de har startet en vinteraften i Aalborg 

”Når en dør lukkes, åb-
nes hundredvis af nye” vil 
mange sikkert kalde en 
slidt kliché. Peter Jensen 
sætter henover sommeren 
et foreløbigt punktum for 
karrieren som professionel 
travtræner, og glæder sig 
til ikke at vide, hvad der 
venter på den anden side

Peter Jensen takker af som 
professionel travtræner. Her 

står han med de synlige beviser 
– laurbærkransene – på at det 

ikke er gået helt ringe. Med 
nordjysk underdrivelse.

Foto: Søren Aaen
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med 5.000 kr. til vinderen eller om det har 
drejet som om storløb og V75. Det slider 
enormt både fysisk og mentalt at give så 
meget. Så når hjertet holdt op med at slå 
på den dér helt særlige måde, så følte jeg det 
var tid til at trække stikket, lyder det efter-
tænksomt fra Peter Jensen. 

– Det er et job som kræver en sindssyg 
arbejdsmoral. Du bliver aldrig færdig med 
arbejdet, og jeg har den største respekt i 
verden for trænere som Steen Juul, Flem-
ming Jensen og alle andre som holder sig 
på toppen i mange, mange år. Det er svært 
at forstå, hvor meget det kræver, slår Peter 
Jensen fast. 

– Det er dog også vigtigt at slå fast, at jeg 
på ingen måde er færdig med travsporten. 
Jeg har stadig anparter i nogle heste, som 
familien fortsætter med, og som vi kommer 
til at hygge os med. Det kan jo også være, 

at jeg en dag får lyst til at træne heste igen, 
og gør det på hobbybasis. Men som profes-
sionel skal I nok ikke regne med at se mig 
som igen. Nu bliver det på vores præmisser, 
lyder det fra Peter Jensen. 

Hvad så nu?
Selv om tanken havde naget i bevidstheden 
i nogen tid, blev den definitive beslutning 
om at stoppe som travtræner dog truffet ret 
umiddelbart. Så havde der overhovedet væ-
ret tid til at overveje, hvad der skulle ske, 
når stalddøren lukker for sidste gang? 

– Jeg aner faktisk ikke, hvad der skal ske 
næste morgen, når stalden er lukket for sid-
ste gang. Lige nu har jeg fokus på at afvik-
le Vang Hovedgård og de heste, som skal 
sendes til andre trænere i god ro og orden. 
Det er også meget vigtigt at få sendt Mads 
(Hviid Nielsen, red.) godt videre. Han kom 

Peter Jensen trådte for første gang for alvor ind på den danske storløbsscene, da han sammen med
kompagnonen Bo Westergaard vandt Copenhagen Cup med Wishing Stone. Foto: Burt Seeger

Det er uden
sammenligning den

største skuffelse
rent sportsligt

i min trænerkarriere,
at Barolo ikke
vandt Hoppe

Derbyet

PORTRÆT | PETER JENSEN
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En småt rørt Peter Jensen efter sejren i Dansk Hoppe Kriterium 
med Dicte Skovsende. Mads Hviid Nielsen (tv.) starter nu selv 

op som professionel 1. august. Foto: Burt Seeger

Jeg er begyndt at
hjælpe med at træne
min søn Sigurds
fodboldhold, og det
glæder jeg mig til
at få endnu mere tid til
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med en fantastisk energi til stalden, og for-
tjener at få den bedst mulige chance for at 
kommer godt i gang, når han starter som 
træner, lyder det fra Peter Jensen. 

– Hvad jeg kunne tænke mig at arbejde 
med i fremtiden, har jeg ikke skænket en 
tanke. Jeg føler jeg har mange muligheder 
gennem de kompetencer, jeg har tilegnet 
mig gennem en del år som selvstændig. Jeg 
har stadig masser af gå-på-mod, og jeg stop-

per ikke, fordi jeg synes det har været for 
hårdt at være travtræner. Jeg er bare kom-
met til et punkt i mit liv, hvor jeg vil noget 
andet med min tid, slår Peter Jensen fast.

Opture og nedture
Når man år efter år deltager i de største løb 
i både ind- og udland, så vil der naturligt 
både komme store glæder, men også store 
skuffelser rent sportsligt. Hvad husker Peter 
Jensen bedst og hvad kan stadig give rynker 
i panden? 

– Barolo, lyder det prompte fra Peter Jen-
sen. 

– Det er uden sammenligning den største 
skuffelse rent sportsligt i min trænerkarrie-
re, at hun ikke vandt sit Hoppe Derby. 

– Jeg var langt nede i flere uger efter, og til 
sidst trådte Mette i karakter, og forlangte, at 
jeg skulle finde en måde at komme videre. 
Om jeg skulle tale med nogen professionelt, 
eller hvad der skulle til, var hun ligeglad 
med. Der skulle bare ske noget, for det blev 
ved med at fylde så meget, fortæller Peter 
Jensen. 

– Jeg var måske selv ude om, at det kom 
til at tage så hårdt på mig. Bevidst eller ube-
vidst var jeg kommet til at hoppe med på 

Måske et symbolsk billede. Skyerne trækker sig sammen over Vang Hovedgård, mens Peter 
Jensens trænerforretning afvikles i god ro og orden. Foto: Søren Aaen

Hvad jeg kunne
tænke mig at arbejde

med i fremtiden
 har jeg ikke skænket

en tanke

PORTRÆT | PETER JENSEN

mediernes galej om, at hun nærmest ikke 
kunne tabe løbet. At alle forberedelser op til 
havde været noget nær perfekte, byggede jo 
bare videre på den fortælling om, hvor godt 
hun stod til i løbet. Det hele var simpelthen 
timet og tilrettelagt. Det blev jo så et kæm-
pe antiklimaks, da hun galopperede i første 
sving. Samtidig kan det også godt irritere 
mig en lille smule, at vi aldrig vandt Dansk 
Trav Derby eller Dansk Hoppe Derby. Det 
blev til tre andenpladser i Hoppe Derby 
med Verify Dust, Caroline K og Toffifee D 
samt tredjeplads med Blowmywhistle – og 
en tredjeplads i Derbyet med Tango Vang, 
lyder det fra Peter Jensen

– Det lyder nok hårdt at sige, men jeg sy-
nes der har været så mange opture og store 
oplevelser, at det næsten er for svært bare at 
skulle vælge en. Men den største optur har 
nok været Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix 
2015. Her havde stalden de tre første over 
mål; Verify Dust, Vang og Viola Vang. Det 
var en perfekt dag, hvor alt bare klappede. 
Det var dog også stort, da vi vandt V75-løb 
både lørdag og søndag i den svenske Der-
byweekend med Spark Rick og Frozen. Beg-
ge heste som jo næsten var opgivet, da de 
kom til stalden, fortæller Peter Jensen med 
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En vindercirkel er som regel fyldt med glade mennesker. Her deles glæden mellem 
travtræneren Peter Jensen og en hesteejer efter sejren i Hoppe Kriteriet med Dicte 

Skovsende. Foto: Burt Seeger

et tilfreds smil om munden. – Stalden har 
leveret på et stabilt højt niveau, og jeg føler 
selv jeg kan være tilfreds med min karriere. 
Men den endelige dom er der jo andre, som 
skal fælde.

Nu skal der indhentes
Det har i mange år handlet om valg og fra-
valg for Peter Jensen, men noget af dét, der 
står højest på listen hos Peter Jensen, er ti-
den til et socialt liv. 

– Jeg glæder mig til igen at have tid og 
plads til at mærke efter, hvad jeg vil – også 
uden at føle, jeg hele tiden skal gå på kom-
promis med et eller andet. Jeg har en masse 
sociale ting og relationer, som jeg skal have 

indhentet, og det kræver nok, at jeg skal 
lære at være 100% til stede igen. Hestene 
har hele tiden ligget i baghovedet, så jeg har 
nok somme tider kun været fysisk til stede 
sammen med venner og familie, lyder det 
ærligt fra den snart tidligere professionelle 
travtræner. 

– Det er klart, jeg kommer også til at 
savne mange ting ved at være travtræner. 
Hesten er et fantastisk dyr, og jeg kommer 
til at savne det daglige arbejde med dem. 
Jeg kommer også til at savne de totalt dedi-
kerede mennesker, som findes i sporten på 
godt og ondt. Jeg kommer til at savne de 
unge mennesker i sporten og deres vilje og 
gåpåmod. De jager en drøm, som jeg også 

havde, da jeg var 25 år gammel, men i stor 
udstrækning har udlevet nu.

– Jeg er begyndt at hjælpe med at træne 
min søn Sigurds fodboldhold, og det glæder 
jeg mig til at få endnu mere tid til. Det bli-
ver også godt at kunne følge med, når vores 
datter Søs er til ridestævner. Bare dét at være 
en helt almindelig forælder. Så glæder jeg 
mig også til mere tid sammen med Mette. 
Hun har et job med skiftende arbejdstider, 
og har trukket store veksler på hjemmefron-
ten. Men hun har været enestående, og bare 
bakket op hele tiden. Det skal jeg til at lære, 
og hvem ved? En dag lærer jeg måske også 
at tømme opvaskemaskinen, slutter Peter 
Jensen med et stort smil.  

Jeg er et 100%
menneske
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PORTRÆT | STALD NATURAL

Jimmy Møller Jensen
i vaskehallen med staldens tyske
håb Dream of Success.
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Efter at have været med i travsporten i mange år, har Jimmy Møller Jensen
og Peter Olesen nu skruet op for ambitionerne.

De går ganske enkelt efter at få en toptraver, der kan give dem nogle
fantastiske oplevelser. Første hest i det nye kapitel er den tyske Dream of Success

Drømmen
om succes
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Tekst og foto: René Wibholdt

På Steen Juuls køredragt står der sponsor-
navnet Aveve. Det er et foderprodukt, som 
grossistfirmaet Natural Brande A/S har 
agenturet på og sælger i hele Skandinavien. 
Bag virksomheden står Peter Olesen, der 
siden slutningen af 1960’erne har været in-
karneret fan af trav. Privat bor han i Uhre 
lidt uden for Brande og er nabo til beslags-
med Jimmy Møller Jensen, som også er vild 
med sulkysport. Det er de to personer, der 
står bag Stald Natural. Så er scenen sat til 
endnu en travhistorie. 

Hestene går på Jimmys gård, hvor de to 
ejere – ud over at deles om træningsopga-
verne – bidrager med henholdsvis skoning 
og foder. Research af propositioner og stam-
tavler ligger hos Peter, der har trappet sine 

PORTRÆT | STALD NATURAL

Stald Naturals to ejere – Peter Olesen (tv.) og Jimmy Møller Jensen med ”Dreamer”, som de tror så meget på.

aktiviteter ned i virksomheden, som hans to 
sønner har overtaget.   

Duoen blev enige om, at de sammen vil-
le prøve at satse på at få nogle travere, som 
skulle være lidt ud over det sædvanlige. 

– Vi tog beslutningen i 2016, om at vi vil 
satse på kvalitet frem for kvantitet. Derfor 
skal vi have max fire løbsheste, siger Peter 
kategorisk.

Jimmy siger det på en anden måde:
– Ved at satse på kvalitet, så er der lidt 

mere at skyde med.

Tysk import
De gik i gang med at lede efter en spænden-
de åring i D-årgangen, men måtte droppe 
jagten herhjemme. I stedet tog de på årings-
auktion i Tyskland, hvor de købte Dream 
of Success (DE) efter Dream Vacation og 

Jolly Jane. Det var moderstammen, Peter 
faldt for. 

Jolly Jane er mor til Dream With Me 
(NL), som også er efter Dream Vacation. 
For Lutfi Kolgjini startede den 27 gan-
ge, vandt otte sejre og tjente en million 
svenske kroner. I næstsidste start vandt 
den som 5-åring på den imponerende tid 
1.10,1a/1640m.

På auktionen købte Jimmy og Peter også 
Make us Happy, som trods navnet desværre 
er blevet aflivet.

Den 4-årige vallak Dream of Success har 
medio juni startet 17 gange og vundet to 
løb, opnået fem andenpladser og fire tredje-
pladser. Som 3-åring viste han især format i 
et par starter på Jægersro. 

Med Steen Juul som træner vandt Thomas 
Uhrberg med den i tiden 1.15,6/2160m. 
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Gangen efter blev Steen Juul anden med 
”Dreamer” – som ejerne kalder den – i 
1.14,1a/2140m.

I år har Dream of Success vist stor klas-
se med sin andenplads i Frosty Hanovers 
Mindeløb i Skive efter overlegne Donatello 
Garbo og Kenneth Nielsen. Steen Juul sad 
i sulkyen, mens Jimmy og Peter igen har 
overtaget træneropgaven. 

I Sprintermesteren i Billund galoperede 
den for Kasper K. Andersen og gik dermed 
glip af en ny rekord. Årets store mål er Aal-
borg Store Pris i september. Hverken Jimmy 
eller Peter har hastværk med at vise, at de 
har en kanon i stalden.

Styr på tid og puls
Jimmy og Peter vil selv træne deres heste. På 
gården har Jimmy anlagt en lige-ud-bane på 
600 meter sandjord. Her går Dreamer otte 
intervaller to gange om ugen i 1.40-tempo. 
Begge amatørtrænere kører med gps-baseret 
stopur, som viser den øjeblikkelige fart. 

– Vores filosofi er, at vi ikke må køre dem 
trætte. De skal helst have lidt overskud, når 
vi er færdige med intervaltræningen, så det 
er ikke altid, vi kan gennemføre det plan-

lagte program. Det er en fornemmelsessag, 
forklarer Jimmy. 

– Der er et eller andet med den bane, som 
gør den skånsom at træne på. Den er god 
for deres ben. Vi må bare konstatere, at vo-
res træning kombineret med foderblanding 
og tilskudsfoder har betydet, at vi ikke bru-
ger dyrlæge til vores hestes ben, siger Peter. 

Efter intervallerne bliver pulsen målt ef-
ter forskrifterne. Derudover går Dream of 
Success 12 km langsomt en gang om ugen. 
Resten af tiden går den på græs. På gården 
i Uhre deler to heste typisk en fold på én 
hektar, så det er ikke plads, de mangler.  

Afmålt energi
Næste skud på stammen er Energy Mix, en 
3-årig hoppe efter Broad Bahn og Ragna 
Opal. Moren vandt såvel Dansk Hoppe Kri-
terium 2011 for Johnny Takter som Dansk 
Hoppe Derby 2012 for Kasper K. Ander-
sen, der var den primære kusk. Hun tjente 
969.000 kr. og satte rekord 1.12,0ak. Træ-
ningen stod svenske Thomas Malmqvist for.

Ragna Opal er også mor til Donna Di 
Damgård (Great Challenger), der i 13 
starter har tjent 210.000 kr. og sat rekord 

1.12,7ak og 1.12,8an. Thomas Malmqvist 
ejer og træner hoppen, der er en af favorit-
terne til de store årgangsløb.  

Energy Mix har medio juni startet seks 
gange. Det er blevet til en sejr, tre anden-
pladser og to tredjepladser. I årgangssam-
menhæng markerede den sig fint med en 
tredjeplads i Grand Circle 3-års Hoppe-
championat i Aalborg. Exclusive Laser og 
René Kjær vandt i tiden 1.15,8a/2140m 
foran Ebony Blåbjerg og Knud Mønster. 
Kasper K. Andersen kørte 1.16,3an med 
Energy Mix.

Programmet for resten af 2019 for Stald 
Naturals 3-åring er de store årgangsløb for 
hopper. Jimmy fremhæver Grand Prix’et i 
Aarhus, fordi Energy Mix er god højre rundt. 

– Energy Mix hviler meget i sig selv i det 
daglige. Hende er der ikke så meget spræl 
i, hun gør ikke mere end højst nødvendigt. 
Men når hun er på banen, og vi begynder 
at spænde hende for, kommer der mere liv i 
hende, siger han.

 
Stamtavle med Derbyvinder
Stald Natural har også den 2-årige hoppe 
Finest Aveve (Pine Chip – Wannabe), som 

Flegmatiske Energy Mix bliver hentet ind 
fra folden af Jimmy Møller Jensen.

Ved at satse på
kvalitet, så er der

lidt mere
at skyde med

Jimmy Møller Jensen
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PORTRÆT | STALD NATURAL

begge ejere har store forventninger til næste 
år. Det er en stor hoppe, som skal have god 
tid til at udvikle sig. Stammen lover godt 
med mormoren Elegant Lady, der er mor 
til Peak, som vandt Dansk Trav Derby 2011 
med Johnny Takter i vognen. Den er også 
mor til 3-åringen Erik Clausen, som allere-

de har vist uomtvistelige evner for Gordon 
Dahl.    

Jimmy har derudover selv avlshoppen 
Ohio Attack, som i år har fået føl efter S 
J’s Photo.

– Det er det daglige arbejde med heste-
ne, der betyder så meget for os. Man får 

Mere om duoen bag Stald Natural
Jimmy Møller Jensen er gift med Trine, og sammen har de to små 
piger. Han er beslagsmed og har ikke travfolk blandt sine kunder.

Peter Olesen er gift med Susanne, og sammen har de to sønner og 
fire børnebørn. Han har stiftet grossistfirmaet Natural Brande A/S, som 
beskæftiger 32 medarbejdere.

så mange gode oplevelser, når man lærer 
hestene at kende, siger Jimmy og giver et 
eksempel. 

– Dreamer er er utrolig speciel. Vi skal 
hele tiden ændre rutiner, ellers får han sine 
særheder. Tidligere er han f.eks. stoppet op 
på banen, fordi han er kommet for langt 
foran de andre. Den uvane har han dog hel-
digvis lagt fra sig, efter at Steen Juul har fået 
ham afrettet. Ellers er det normalt travtræ-
ner Peter Rasmussen, vi bruger som spar-
ringspartner, og til at prøvekøre vores heste. 

Nu krydser begge ejere fingre for, at 
Dream of Success fortsætter med at udvikle 
sig. 

– Som det er lige nu, er det svært at finde 
løb til den. Det bliver lettere næste år. Og 
vi både håber og tror, at det er en hest, vi 
skal ud at rejse med, siger Peter med et stort 
smil.  

Stald NATURALs Energy Mix vinder for Steen Juul i Aarhus. Foto: Ole Hindby
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PORTRÆT | NIELS JUEL

NORDJYSKE
HESTEKRÆFTER

”Jeg drømmer om at lave
en international toptraver”
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NORDJYSKE
HESTEKRÆFTER

Niels Juel i testosteronfyldt glædesrus efter sejr med Bikini i 
Dansk Hoppe Derby 2017. Niels’ søn Jeppe kørte løbets favorit 
Barolo, som fik sidste præmie efter galop i første sving.
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PORTRÆT | NIELS JUEL

Et citat, der – taget ud af sammenhæng – 
kunne komme fra en person, som er stor i 
slaget. Men det er ingenlunde tilfældet. Det 
kommer nemlig fra en mand, som har begge 
ben godt og solidt plantet i den nordjyske 
muld – ja, man fristes til at sige, at her har 
vi fat i en mand, der er Nordjyde med stort 
N. Han hedder Niels Juel, og kommer fra 
Vindblæs. Så ved alle med blot en lille smu-
le travblod rullende i årene, at vi skriver om 
manden bag et utal af gode heste, og som er 
fædrene ophav til træner Jeppe Juel.

Niels Juel er til daglig travlt optaget med at 
sælge entreprenørmaskiner i sit eget firma, og 
meget af dagen går med at køre rundt og sæl-
ge, men den daglige rutine indebærer også, at 
han fodrer om morgenen – og de fleste afte-
ner – på gården i Vindblæs, og så er der også 
følhopperne og deres føl, som skal passes.

– Jeg starter altid dagen med at fodre he-
stene, så Jeppe, som bor en kilometer væk fra 
gården, kan gå direkte i gang med at træne 
hestene, efter at vi har fået en lille snak om 
tingene. Dernæst kører jeg ned til engen ved 
fjorden, hvor jeg har mine følhopper og føl 
til at gå på et stykke lejet jord, og dem kigger 
jeg til to gange om dagen, morgen og aften.

Én hest var en hel besætning værd
Undervejs i samtalen skinner det klart igen-
nem, at Niels Juel brænder for travsporten. 
En interesse, som tog fart, da han var 20 
år og fik sin første hest, som blev solgt til 
Norge for den gang store penge.

– Min første løbshest var Pernille Juel 
(Aconto – Lala Toftegård), som vandt Jydsk 
2-årings Grand Prix Consolation, og 3-års 
Mesterskabs Consolation i Aalborg. Hende 
solgte jeg til Norge for 65.000 kr., og jeg 
kan huske, at min far, Søren Juel, sagde til 
mig, at ”jeg fatter ingenting længere, du har 
fået ligeså mange penge for en hest, som 
hele min besætning er værd”, og så sagde 
han også, at ”det der trav, det kommer da til 

”Jeg drømmer om at lave
en international toptraver”

En af de heste Niels Juel selv fremhæver 
som sit bedste opdræt er Orali, som vandt 
Copenhagen Cup i 2014 efter diskvalifika-
tion af Caballion.

Tekst: Henrik Dyhrberg · Foto: Burt Seeger
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at hænge ved dig resten af livet”. Og det fik 
han jo ret i, kommer det med lune fra Niels 
Juel, der selv ikke kan huske, hvordan han 
kom til at interessere sig for travheste.

En af de heste, som mange på Skive-eg-
nen mindes fra først i 1990’erne, var den 
røde Linus T-søn Nike E, som stod i træ-
ning hos Jørn Laursen. Nike E’s mor var i 
øvrigt Tarok-hoppen Hummel, og et kig til-
bage på hendes moderlinje kan få tårer frem 
i en enhver opdrætters øjne, hvor hingste 
som Joe´s Pride, Frosty Hanover, Lance 
Hanover og Ax Frisco findes. Samme linje 
har i øvrigt produceret Ciccolo Brunvang. 

Niels Juul opdrættede selv Nike E, som 
nær var blevet aflivet efter et skrækkeligt 
uheld.

– Han faldt på læsserampen og slog begge 
sine knæ voldsomt. Dyrlæge Hans Schou-
gård syntes vi skulle aflive ham, men jeg gav 
ham chancen. Nike E kunne ikke bøje sine 
knæ, og kunne ikke lægge sig ned i boksen, 
men en dag lå han ned, da jeg kiggede til 
ham – og så vidste jeg, at der var håb forude. 

– Nike E vandt vel en 16-17 løb derefter, 
tjente 200.000 kr., og var en rigtig kriger, 
mindes Niels Juel, som også havde glæde af 
Hummel-afkommet Weidemann, som tjen-
te over 400.000 kr., og som blev en rigtig 
god lærehest for Jeppe Juel.

Orali er den bedste
Niels Juels opdræt har vundet masser af løb 
og store sejre igennem tiden, og især Jydsk 
4-årings Grand Prix i S-årgangen mindes 
han med stor glæde.

– Der er ingen tvivl om, at min største 
dag i vindercirklen var, da Spikeld og Stel-
ton var første og anden i Jydsk 4-årings 
Grand Prix. Det er noget helt specielt, når 
ens eget opdræt vinder de store løb. Mange 
opdrættere går måske mest og drømmer om 
en Derbysejr, men det er nu ikke noget jeg 
går og tørster efter. Jeg drømmer om at lave 
en international toptraver. 

– Jeg tror selv jeg lige nu har en af de bed-
ste følhopper i min varetægt i Boulevard, 
som er min fløjhoppe sammen med Thon, 
som er søster til Orali. Boulevard har et 
føl efter Readly Express, og er drægtig ved 
Conway Hall, og Thon har en toårs hingst 

efter Bold Eagle og en åring efter S J´s Cavi-
ar, og har i år fået et føl efter Muscle Mass. 
Om det er blandt dem, jeg finder en stjerne, 
er svært at sige, men håbe kan man altid. 

Oplevelser med hestene er også noget, 
som Niels Juel vægter højt, og han husker 
især en tur til Oslo som noget helt specielt.  

– Vi talte om den anden aften, hvor skøn 
en tur det var, da vi var i Oslo for at starte 

Orali i Oslo Grand Prix, hvor vi blev in-
viteret en tur ud at sejle i Oslo Fjord om 
aftenen. Det var en helt fantastisk oplevelse. 

– Det var det også, da vi var i New York 
for at starte Tripolini V P i VM-løbet, og 
det gik jo over al forventning, da han blev 
fjerde og gik et flot løb. Vi var ikke helt med 
på at rejse til USA, men Jeppe fik os over-
talt, og det har vi aldrig fortrudt. Men Orali 

Niels Juel-opdrættede Open fik en lidt uværdig afslutning på karrieren på Bornholm, men 
havde inden da vundet Mesterskab For Danmark på Lunden, og var anden i såvel Derby 
som Kriterium.
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er nok den bedste hest, jeg har opdrættet 
indtil nu. Han var en rigtig væddeløber, 
mindes Niels Juel.

Årets opdrætter
Med heste som Copenhagen Cup-vinderen 
Orali, millionæren Open og skønne Stel-
ton, som i 2013 blev kåret som årets fire-
åring på Hestesportens Galla, og hvor Niels 
Juel blev kåret som årets opdrætter. Så har 
han bevist, at han forstår sig på at opdrætte 
gode travheste.

– Jeg går meget op i avl, og bruger meget 
tid på at studere afstamninger – og kigger 
efter dem, som kan avle noget som kan 
løbe. Jeppe er også begyndt at interessere sig 
lidt for det, og jeg prøver at bruge de bedste 
hingste som f.eks. Ready Cash, Muscle Hill, 
Muscle Mass og S J´s Caviar. Jeg har tidli-
gere indregistreret heste i Norge, men det 
er jeg stoppet med, da jeg syntes det blev 
alt for dyrt med rejserne til Norge, så Don 
Cash er den sidste ”Nordmand”. Nu er det 
primært Danmark og Sverige, som jeg sat-
ser på, og selv om jeg bruger mange penge 
på mine heste, så løber det rundt, fortæller 
Niels Juel, som lige nu har 13 heste på træ-
ningslisten hos sønnike. 

– Det er klart, at med 13 heste i træning, 
sker der en løbende udskiftning af materia-

let, og det er Jeppe som siger, hvem vi skal 
satse videre med, og hvem vi skal af med. 
Jeg har tre føl fra i år, og fire plage gående, 
som i september skal til tilkøring hos Pauli 
Andersen, som har et glimrende tag plagene 
med at få dem kørt til, og lært de grundlæg-
gende ting. 

– Det er ikke noget for pigerne at gå og 
”pøle” med, kommer det på nordjysk fra 
opdrætteren fra Vindblæs. For de af jer læ-
sere, som eventuelt ikke forstår nordjysk, 
eller måske mere retteligt vendelbomål, så 
betyder ”pøle” – udtalt med meget langt 
”ø” – noget i stil med ”bøvle”.

En god følhoppe kan man altid få
De to heste, som gav Niels Juel titlen som 
”månedens hesteejer i april 2019” var Ch-
loe og Bikini. Temperamentsfulde Chloe 
vandt finalen i Vintergækken med 25.000 
kr. til vinderen i Aalborg, og Bikini besej-
rede i sine to aprilstarter heste som Carna 
Sensei og Stickittothem. 

– Jeg har nok ikke haft en hest før, som 
har været så uheldig som Chloe. Hun kan 
meget, men har et noget voldsomt tempe-
rament, og hun er ikke nem – modsat Don 
Cash, som også er efter Ready Cash. Han 
er sent udviklet, men jeg syntes han i sine 
sidste starter har vist, at det går den rigtige 

vej. Modsat Chloe er han meget flegma-
tisk, og er også en klog hest, som gør alt 
rigtigt, så ham tror jeg rigtigt meget på. 

– Bikini havde en dårlig femårssæson, 
men hun virker til at være på rette vej. 
Hun er lige nu i Frankrig, og skal bare 
starte på, da jeg ikke har travlt med, at 
hun skal i avlsboksen. En god følhoppe 
kan man altid få, det er straks sværere at få 
en god løbshest – og jeg tror, at Bikini har 
meget at vise endnu. 

En af de mest spændende heste i Niels 
Juels samling er Echo Hill (Muscle Hill 
– Noelle), som netop har vundet i Skive 
i tiden 1.16,7/2000m voltestart i sin blot 
anden start.

– Hun er en lille fin hest, som er effek-
tiv og en rigtig slider. Jeg er fint tilfreds 
med, at hun er en hoppe, da hun er sø-
ster til Boulevard, så hende skal jeg nok 
få glæde af både på banen og i avlen. Vi 
har haft en periode i foråret, hvor det har 
gået knapt så godt, men det er jo dyr vi 
har med at gøre, og både Jeppe og jeg ved, 
at sejrene kommer igen, når bare man er 
tålmodig nok.

Mere reklame, tak
Niels Juel er med i den forholdsvis nystar-
tede ”Firkløvergruppe”, startet af Bertel 

Orali, Open og her på billedet Stelton er de heste, der står længst oppe på Niels Juels liste over heste han er stolt over at have opdrættet. 
Her har Stelton lige vundet en Derbyprøve

PORTRÆT | NIELS JUEL
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LØBSHESTE:
Astronaut (S): Jocose – Nacelle
Badlands (N): Raja Mirchi – Sanna Bob
Bikini: Great Challenger – L´ondine
Caviar: S J´s Caviar – Sidney
Chloe: Ready Cash – Magna November
Don Cash (N): Ready Cash – Noelle
Ducato (N): Chocolatier – Ta Ta Hall
Echo Hill: Muscle Hill – Noelle
Enzo: From Above US – Sidney
Fanta: Zola Boko – Ask
Onceforall Face (S): Viking Kronos – Lemon Soda OM (halvpart)
Tripolini V P: Archduke Kemp – Lady Magic

FØLHOPPER: 
Boulevard (N): Muscles Yankee - Noelle
Thon (N): Great Challenger – Action Elpin
Sidney: Pine Chip – Magna November 
Ask: S J´s Photo – Lady Magic
Noelle: Daguet Rapide – Atlantic Boulevard    
Dertil kommer tre føl, fire åringer samt en toåring

Maigaard, og har som de fleste tanker om 
travsporten og dens fremtid.

– Jeg blev spurgt, om jeg ville være med 
i Firkløvergruppen, men det er nu ikke det, 
som tager det meste af min tid, kommer det 
fra Niels Juel, der som andre efterlyser flere 
med interesse for sporten og spillet.

– Jeg tror, det er ved at blive bedre, men 
jeg er bange for, at der er for lidt publikum 
på banerne og for få hesteejere. Der mangler 
især unge mennesker i sporten, der frem for 
alt vil spille på heste. Men som det er nu, 
drukner travsporten og spillet i alle de andre 
ting, man kan spille på, så jeg tror det er 
meget vigtigt, at man begynder at reklamere 
meget mere for sporten og spillet. Det har vi 
ikke været gode til. 

– Det er som om, at vi er en lille lukket 
klub, som ikke bryder os om, at andre skal 
interessere sig for sporten. Det skal vi have 
gjort noget ved, afslutter Niels Juel, som i 
øvrigt ingen tanker har om at gå på pension, 
hverken med sit arbejde eller hestene.    

Jeppe og Niels Juel evaluerer præstationen fra hest og kusk efter en sejr på Charlottenlund Travbane.
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TOP 5 | DANSKFØDTE 3-ÅRIGE HINGSTE/ VALLAKKER

ERLING TOPPER
EN SKRAP ÅRGANG

Hos hopperne er årgangstoppen endnu ikke støbt i cement.
Men hos hingstene er der et væld af kæmpestore talenter. Væddeløbsbladet tager 

pulsen på de bedste drenge i E-årgangen
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1: Erling
Afstamning: Great Challenger – Jobie Ana 
Statistik 2019: 4 starter: 2-0-0 
Statistik karriere: 10 starter: 5-0-2 
Indkørte præmier 2019: 228.476 kr.
Indtjening totalt: 315.476 kr.
Hurtigste tid: 1.14,2a/2060m
Træner: Henrik Thomsen, Nykøbing Falster
Ejer: Heide Racing ApS
Opdrætter: Anton Korfitsen
Kuske 2019: Jörgen Sjunnesson, Knud Mønster
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Tekst og foto: Jesper Elbæk

Man havde måske set det komme allerede sidste år, hvor Væddeløbs-
bladets Årsrevy på Top 10-listen kun fandt plads til to hopper, og 
de var placeret som nummer otte og ni på listen. Disse hopper var 
Ebony Blåbjerg og Eenymeenyminymoe. Siden da er der kommet 
lidt flere profiler til, blandt andet Exclu-
sive Laser, som med 22.000 kr. på konto-
en gik ud og vandt Grand Circle med en 
førstepræmie på 170.000 kr.

Men denne artikel handler om hingste-
ne og vallakkerne, og hvis vi lige skal blive 
ved Årsrevyens Top 10-liste, så blev den 
sidste år toppet af Peter Rudbeck-træne-
de Eightdaysaweek, som jo vandt Dansk 
Opdrætningsløb. På andenpladsen så vi 
Eric The Eel, men den er ikke i spil til 
denne Top 5, idet reglen som altid er, at 
hesten skal have gjort mindst én start på en dansk bane i indeværen-
de sæson. Dét krav opfylder hverken Eric The Eel eller Ecurie D, de 
havde ellers nærmest været selvskrevne på listen.

Erling har sat sig på tronen
Allerede sidste år viste Great Challenger-sønnen Erling rigtig gode 
takter. Vandt sine første to starter, hvorefter det blev en tredjeplads 
i Derbyweekenden til Eric The Eel og Eastboundanddown, som var 
en del foran de øvrige.

I oktober måned satte den Henrik Thomsen-trænede hest så ver-
densrekord på 2000m med tiden 1.14,6 og gik til start i Opdræt-

ningsløbet som storfavorit. Her blev det dog ”kun” til en tredjeplads 
efter et hårdt løb undervejs, og Erling faldt bestemt med flaget i top. 

I år gik Erling direkte ud i sæsondebuten og vandt på 1.14,9/2160m 
og startede som favorit i 3-års Eliten på Copenhagen Cup-dagen, hvor 
det dog blev til galop og en mindre placering i et løb, som Hill Of 
Fame F vandt foran outsideren Epicwildfire M T.

Seneste start ved redaktionens deadline 
var i Grand Circle 3-års Championat, 
hvor Erling igen blev kørt af Knud Møn-
ster, hvor det ellers primært har været den 
svenske catchdriver Jörgen Sjunnesson, 
der har kørt hesten hidtil. Og Mønster 
kørte et mønsterløb, hvor Erling speedede 
bedst af alle i et spændende opløb, hvor 
der var mange heste på målfotoet. Erling 
nappede de 170.000 kr. kort foran East-
boundanddown og Ecco C N – pudsigt 
nok de tre højeste startspor i løbet, der var 

et, to og tre i løbet. Erling vandt i ny rekord 1.14,2a/2060m og har 
netop mulen først på Væddeløbsbladets Top 5.

   
Kun én af Rudbecks kanoner på listen
En gang imellem må man være hård, og således er succestræner Peter 
Rudbeck på denne liste ”kun” repræsenteret med én hest. Den hest, 
der er røget ud, det er sidste års vinder af Dansk Opdrætningsløb 
Eightdaysaweek.

I denne sæson var den syg i debuten på Jägersro, alt for hidsig 
i starten efter på Lunden i Copenhagen Cup-weekenden og senest 
viste den fremgang som fjerde i Skive i Grand Circle 3-års Cham-

2: Eastboundanddown
Afstamning: Explosive Matter - Nobodybeatsthebeat
Statistik 2019: 3 starter: 1-1-1 
Statistik karriere: 10 starter: 2-6-1 
Indkørte præmier 2019: 100.000 kr.
Indtjening totalt: 274.927 kr.
Hurtigste tid: 1.14,4a/2060m
Træner: Peter Rudbeck (a), Skive
Ejer: Stutteri Hole In One
Opdrætter: Peter Rudbeck
Kusk 2019: Birger Jørgensen

3: Ecco C N 
Afstamning: Ens Snapshot – Gelinde Shane
Statistik 2019: 3 starter: 0-1-1 
Statistik karriere: 10 starter: 3-2-1 
Indkørte præmier 2019: 55.002 kr.
Indtjening totalt: 268.502 kr.
Hurtigste tid: 1.14,6a/2060m
Træner: Steen Juul, Charlottenlund
Ejer: Baltic Stable
Opdrætter: Carsten S. Nielsen
Kusk 2019: Steen Juul

TOP 5 | DANSKFØDTE 3-ÅRIGE HINGSTE/ VALLAKKER

Top 5-listen er udarbejdet med 
deadline 23. juni 2019. Listen er 
forbeholdt danskfødte 3-årige 
hingste/vallakker. For at få plads 
på listen kræves det, at hesten har 
gjort mindst én start på en dansk 
bane i 2019.

34 · VÆDDELØBSBLADET · JULI 2019



Væddeløbsbladet er kommet på gaden er der Jydsk 3-årings Grand 
Prix, og Ecco C N har jo en titel at forsvare dér, idet den vandt 2-års 
udgaven sidste år foran Eastboundanddown og Ebony Blåbjerg.

Masser af talenter i årgangen
Fjerde på listen bliver Kent Friborg-trænede Enforalle P, som sidste år 
var anden i Dansk Opdrætningsløb og fik en præmie i Jydsk 2-årings 
Grand Prix. I år vandt Enforalle P et lidt tyndt Pay Dirts Mindeløb i 
Skive, men måden Ens Snapshot-sønnen gjorde det på, fejlede bestemt 
ikke noget. En raketspurt langt ude i banen satte alle skakmat – også 
den tyske gæst Orkan von Haithabu, som havde fået lov til at bestem-
me alt undervejs – og i starten efter vandt Enforalle P fra dødens på 
Ecco C N. Senest i Grand Circle havde Enforalle P dog ikke sin bedste 
dag, og var tidligt væk med galop.

Femte og sidste hest på listen er kæmpetalentet fra Gordon Dahls 
stald, Erik Clausen. Den store, røde, lækre Broad Bahn-søn er ubesej-
ret i fejlfri udgave, og Stutteri Disney har hér et årgangshåb til trods for 
at Erik Clausen i skrivende stund kun har tjent godt 40.000 kr.

Nogle af de heste, der ikke fandt vej til en placering på Væddeløbs-
bladets Top 5-liste er – som nævnt – vinderen af Opdrætningsløbet 
Eightdaysaweek, et andet Broad Bahn-talent Emoji fra Odense-træner 
Frantz Praëms træningskvarter, Steen Juul-trænede Extreme som net-
op er på vej tilbage efter operation for slapt ganesejl – samt virkelig, 
virkelig gode heste som f.eks. Eddie Cook, Enzo Brogård, Empire, 
Epic, Express Bork, Explosive Peak, E Type Cash, Epicwildfire M T og 
Encore Cloc – samt måske Søren Kolbergs Elbow – for bare at nævne 
et par håndfulde.  

Meget kan ændre sig frem til Væddeløbsbladets Årsrevy skal udgives 
sidst på året. For inden da venter store løb for de 3-årige.  

5: Erik Clausen 
Afstamning: Broad Bahn – Elegant Lady
Statistik 2019: 6 starter: 4-1-0 
Statistik karriere: 6 starter: 4-1-0 
Indkørte præmier 2019: 40.850 kr.
Indtjening totalt: 40.850 kr.
Hurtigste tid: 1.14,7a/2140m
Træner: Gordon Dahl, Aalborg
Ejer: Stutteri Disney
Opdrætter: Peter Fog
Kuske 2019: Steen Juul, Gordon Dahl

4: Enforalle P
Afstamning: Ens Snapshot – Wendy Jo Rogue 
Statistik 2019: 4 starter: 2-1-0 
Statistik karriere: 9 starter: 3-2-1 
Indkørte præmier 2019: 87.500 kr.
Indtjening totalt: 177.400 kr.
Hurtigste tid: 1.15,6a/2060m
Træner: Kent Friborg, Aalborg
Ejer: Morten Pedersen
Opdrætter: Morten Pedersen
Kusk 2019: Kent Friborg

pionat. Tog spids og slap til Ecco C N med Steen Juul og fulgte 
med hjem som fjerde. På en god dag går den forbi Ecco C N på 
open stretch til slut, men det gjorde den ikke, og den hårde skribent 
og redaktør sender altså Eightdaysaweek i skammekrogen, og så må 
Rudbeck træne videre, og senere på sæsonen bevise over for mig, at 
det var en kæmpe fejl.

Den anden Rudbeck-hest Eastboundanddown er dog på listen, 
og det er den på en andenplads. Samme placering som ”East” fik i 
Grand Circle fra et umuligt startspor 12. Havde en smule traikpro-
blemer rundt sidste sving, og uden dem, så kan Eastboundanddown 
sagtens ske at være vinderen af løbet.

Sæsondebuten gav let sejr i Aalborg, hvorefter hesten løb ind i no-
get sygdom, og måtte stå en planlagt start på Musketerdagen i Skive 
over. Mandag 27. maj var Eastboundanddown klar igen, og meldte 
sig fit for fight som tredje til Enforalle P og Ecco C N.

Steen Juul har fundet sjette gear
Den levende Lunden-legende Steen Juul har altid mange gode våben 
i årgangsløbene. Og et af Juulemandens våben med størst kaliber i 
E-årgangen, det er Ecco C N. C N-hesten havnede i Juuls varetægt 
efter et salg til Baltic Stable ved Niels Thomsen, og har nu gjort tre 
starter i Hall Of Fame’erens varetægt.

Først en mindre placering på Jägersro, derefter andenplads i Skive 
hvor Kent Friborgs Enforalle P dog plukkede den ned fra dødens, 
og så seneste start i Grand Circle, hvor Ecco C N fra startspor 10 
undervejs blev kørt frem til spids, og til slut kun måtte lukke Erling 
og Eastboundanddown forbi til slut.

Klar fremgang fra start til start, og mon ikke Steen Juul har Ecco 
C N klar til de helt store opgaver senere på sæsonen. Kort efter dette 
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Grand Circle-championaterne var i 2019 for første gang blevet rykket 
frem til juni måned, efter ellers at have været placeret i oktober/novem-
ber. Man har lavet dette tiltag for at forkorte storløbssæsonen for især de 
3-årige heste. Og hestene var klar. Allerede 2. juni var der Grand Circle 3-års 
Hoppechampionat på Racing Arena Aalborg, og i et lidt rodet løbet, kun-
ne Svend Aage Nielsen-trænede Exclusive Laser med René Kjær i sulkyen 
krydse målstregen først foran undervejs førende Ebony Blåbjerg samt Energy 
Mix og Evita lidt derefter. Førstepræmien var 170.000 kr. og vindertiden blev 
1.15,8a/2140m.
Godt en uge senere var det drengenes tur i Skive. Her blev publikum vidner til 
et forrygende opløb, hvor Henrik Thomsen-trænede Erling speedede bedst af 
alle, og vandt i tiden 1.14,2a/2060m. Peter Rudbeck-trænede Eastboundand-
down var anden foran Steen Juuls Ecco C N, som undervejs i løbet havde over-
taget spidsen fra Rudbecks anden deltager Eightdaysaweek.
Førstepræmien også i dette løb 170.000 kr., og andetsteds i dette nummer 
af Væddeløbsbladet finder du en Top 5 over de 3-årige hingste/vallakker i en 
uhyre stærk årgang.   

Foto: Kjeld Mikkelsen/KM FOTO

Grand Circle først på sæsonen

AF JESPER ELBÆK

kort

Dansk Travsports Centralforbund (DTC) 
afholdt i juni måned kursus i Heste-
kundskab. Alle 12 kursister på fotoet 
bestod, og var igennem et koncentre-
ret forløb, hvor indholdet blandt andet 
bestod af: Hestens bevægelsesapparat, 
den normale vækst og vækstforstyr-
relser, hovens opbygning og funktion, 
beslag og beskæring, handel med heste, 
forebyggelse af træningsskader, luftve-
jens opbygning, lovrammer vedrørende 
hestehold samt fodring, fodermidler og 
fodringsfejl. 
Undervisere og indlægsholdere var 
Klaus Storm fra DTC, Jørgen Kold og 
Morten Haahr fra SEGES, dyrlæge Hans 
Schougaard, foderekspert Erik Clausen 
og travtræner/beslagsmed Michael 
Lønborg.
Følgende kursister var med på DTC’s 
Grundkursus og bestod: Louise V. Mor-
tensen, Christian Nissen, Niclas Steinlein, 
Frederik Kragh-Olsen, Bertel Maigaard, 
Mads Henriksen, Paw Nedergaard, Nick-
las Korfitsen, Camilla Ankerdal, Anders 
Rygaard Jensen, Peter Pedersen og Aki 
Elo.

Foto: Klaus Storm

Stort hold på DTC’s 
Grundkursus

Åringsauktionerne står i kø de kommende 
måneder. Selected Sales på Nykøbing Falster 
Travbane, arrangeret af Jens & Jeanette Glud 
Hansen fra Panamera Racing, står først for, 
nemlig onsdag 31. juli. 43 åringer skal under 
hammeren, og der er virkelig høj klasse på 
hestene. I Derbyweekenden, lørdag 24. 
august, gælder det Agria Copenhagen Sale, 
i daglig tale kaldt Derbyauktionen. Her er 

kvaliteten på hestene højere end nogensinde, og DTC har haft gode betin-
gelser for at kunne udvælge hestene, idet der blev tilmeldt hele 91 åringer til 
de 59 pladser. I september er Opdrætterforeningen igen klar i Aalborg Store 
Pris-weekenden, hvor auktionen afvikles lørdag 14. september. I skrivende 
stund er antal heste ikke klar, men mon ikke der kommer mange åringer til 
salg på dén auktion også. Dagen forinden afholder Dansk Galop Scandinavian 
Open Yearling Sale på York Stutteri. Her er hele 118 åringer tilmeldt. I næste 
nummer af Væddeløbsbladet sætter vi fokus på juraen i forbindelse med 
køb af heste på auktion. Kan man ikke vente, så lavede vi en lignende artikel i 
Væddeløbsbladet august 2018.

Mange åringsauktioner
i den kommende tid
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Mandag 10. juni blev der kørt DM for Jockeyer, 
og de unge talenter kom ud at køre hele fem 
gange. Bedst ud af kuskematchen kom 
Gordon Dahl-jockeyen Hussein Kassir, 
som vandt to løb og fik gode placeringer i de 
øvrige løb. Hussein Kassir er en ”knægt”, som 
har været en del igennem i sit 23-årige liv, og 
nu får han én mere på opleveren, når et op-
hold i USA venter sammen med kammeraten 
Nicklas Korfitsen.
To af deltagerne i DM for Jockeyer er altså på 
vej til USA for at arbejde hos Åke Svanstedt, 
og en tredje deltager, Mads Hviid Nielsen, er 
klar til at indløse trænerlicens pr. 1. august. 
Der sker noget for de unge mennesker, og 
Væddeløbsbladet laver naturligvis reportager 
fra både USA og Hovhedegård – hvor Mads 
Hviid får base som travtræner – i den kom-
mende tid.
Michelle Mønster fik sølv til DM for Jockeyer, 
mens Mads Henriksen nappede bronzeme-
daljen. 

Foto: Jesper Elbæk

Hussein Kassir vandt 
DM for Jockeyer

De danske galoptrænere gjorde det 
fremragende i udlandet i juni måned. 
På billedet ses Marc Stott-trænede 
Nipozzano efter en sejr på galop-
banen i Jägersro. Nipozzano vandt 
storløbet Sysav Voterlöpning med en 
førstepræmie på 600.000 s.kr. med 
Oliver Wilson i sadlen.
Senere på måneden vandt Marc Stott 
endnu en storløbssejr i Sverige, denne 
gang på Bro Park. Her vandt Karin 
Salling-ejede Queen Rouge Svensk 
1000 Guineas til godt en halv million i 
førstepræmie.
Samme førstepræmie fik en anden 
storhesteejer, Lone Kaj-Nielsen, med 
Bent Olsen-trænede Learn By Heart 
på samme løbsdag, hvor den over-
raskede spillerne ved at kunne vinde 
Stockholm Stora Pris. Her blev det 
trippel dansk, da Marc Stotts King Da-
vid var anden og Flemming Velin-træ-
nede Christmas var tredje.

Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp

Danske trænere
i fuld galop
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Der er gang i hestehandlerne for tiden. Og det er ubetinget en god ide
at få gennemført en klinisk og røntgenologisk dyrlægeundersøgelse af en hest,

inden den handles – dette gælder både for køber og sælger.
Men hvad er dyrlægens rolle og ansvar i salg af en væddeløbshest egentlig?

DYRLÆGENS
erstatningsansvar ved

handelsundersøgelser af heste

38 · VÆDDELØBSBLADET · JULI 2019



Tekst: Christian Holch, www.adv-holch.dk 

Foto: Burt Seeger

Set fra sælgers perspektiv vil dyrlægeunder-
søgelsen gøre købers muligheder for efter le-
vering at gøre mangler ved hesten gældende 
væsentligt mindre. Omvendt opnår køber, 
når køber antager en dyrlæge til at under-
søge hesten inden en handel, ud over et 
godt kendskab til hestens helbredstilstand, 
også en ekstra tryghed i handlen – nemlig 
muligheden for at gøre et erstatningskrav 
gældende mod dyrlægen, hvis dyrlægen 
overser væsentlige forhold ved hesten under 
sin undersøgelse. Dyrlægerne er sædvanlig-
vis ansvarsforsikret, og køber har dermed en 
høj grad af sikkerhed for betalingsevnen i 
forhold til erstatningsansvaret.

Retsstillingen på området er imidlertid i 
disse år noget mudret – hovedsageligt fordi 
dyrlægernes sædvanlige ansvarsforsikrings-
selskab Tryg har valgt at udfordre den tradi-
tionelle opfattelse af fordelingen af ansvaret 
mellem sælger og den handelsundersøgen-
de dyrlæge i de situationer, hvor dyrlægen 
overser en eller flere mangler ved hesten i 
forbindelse med en handelsundersøgelse.

Hvem bør rekvirere og betale dyrlægen
Både køber og sælger har en interesse i, at 
det er køber, der antager og betaler dyrlæ-
gen for at gennemføre handelsundersøgel-
sen. Hermed får køber nemlig et kontrakt-
forhold til dyrlægen, og køber vil derfor 
have mulighed for at gøre et erstatningskrav 
gældende mod dyrlægen, hvis dyrlægen la-
ver fejl i forbindelse med undersøgelsen og 

rådgivningen af køber i den forbindelse. 
Det hænder også, at det er sælger, der 

rekvirerer og betaler for handelsundersøgel-
sen. Dyrlægen vil i denne situation fortsat 
kunne mødes med et erstatningskrav fra 
køber, hvis dyrlægen laver fejl i forbindelse 
med handelsundersøgelsen men dyrlægen 
har i denne situation ikke nogen egentlig 
rådgivningsforpligtelse over for køber. Sæl-
ger vil med denne konstellation ikke kunne 
frigøre sig fra det køberetlige mangelsan-
svar, jf. nærmere herom nedenfor, for så vidt 
angår de forhold ved hesten, som dyrlægen 
har overset eller fejlvurderet.

Den ofte anvendte aftale mellem parter-
ne i en handel om, at køber betaler han-
delsundersøgelsen, hvis hesten ”går igen-
nem” undersøgelsen, mens sælger betaler, 
hvis dyrlægen ikke kan godkende hesten til 
handel, kan ikke anbefales, fordi den skaber 
uklarhed om, hvem dyrlægen reelt har været 
antaget af, hvis dyrlægen begår fejl.

Kan sælgers sædvanlige dyrlæge bruges?
Det er ikke ulovligt eller ansvarspådragende 
for sælgers sædvanlige dyrlæge at udføre en 
handelsundersøgelse på købers vegne. Men 
efter min opfattelse er det uheldigt, hvis 
dette sker. Det er et grundlæggende prin-
cip, at en rådgiver ikke kan tjene to herrer 
i samme sag. I nogle brancher, som fx ad-
vokatbranchen, findes der ligefrem bøde-
sanktionerede etiske regler, der forbyder en 
rådgive at repræsentere begge parter, når der 
er modstridende interesser. 

Nogle dyrlæger indtager det standpunkt, 
at de optræder neutralt, når de gennemfø-

rer en handelsundersøgelse på en hest, og 
at de dermed objektivt beskriver og vurde-
rer de fund, som de gør i forbindelse med 
handelsundersøgelsen. Dette er efter min 
opfattelse en forkert tilgang til den rådgiv-
ningsforpligtelse, som dyrlægen påtager sig 
ved at gennemføre handelsundersøgelsen på 
købers vegne. 

Er der begået fejl i forbindelse med han-
delsundersøgelsen, vil der næsten altid op-
stå mistanke om, at dyrlægens undersøgelse 
har været påvirket af det eksisterende for-
hold til sælger af hesten. Dyrlæger burde af-
holde sig fra at påtage sig opgaver, hvor der 
kan drages tvivl om deres evne til at rådgive 
køber uden påvirkning af et eksisterende 
forretningsmæssigt samarbejde med sælger. 
Vælger dyrlægen alligevel at påtage sig op-
gaven, bør dyrlægen i det mindste meget 
klart informere køberen herom. 

Den køberetlige betydning
Når køber får en hest handelsundersøgt af 
sin dyrlæge inden handlen, vil køber i ci-
vil- og handelskøb som hovedregel ikke 
kunne gøre et køberetligt krav gældende 
mod sælger. Det er nemlig et grundlæggen-
de køberetligt princip, at en køber ikke kan 
gøre et forhold, som køber var eller burde 
have været bekendt med, gældende som en 
køberetlig mangel overfor sælger. Har køber 
antaget en dyrlæge til at undersøge hesten 
inden handlen, vil køber i køberetlig hen-
seende blive identificeret med dyrlægen i 
tilfælde af, at dyrlægen har begået fejl. Prin-
cippet udstrækkes altså til, at heller ikke for-
hold, som dyrlægen opdagede eller med sin 

Gode råd ved handelsundersøgelser
• Køber bør rekvirere og betale dyrlægen
• Undlad svævende aftale om, hvem der skal betale for han-

delsundersøgelsen afhængigt af udfaldet af undersøgelsen
• Undlad at benytte sælgers sædvanlige dyrlæge til handelsun-

dersøgelsen
• Sælger kan med fordel konkret fraskrive sig ansvaret for mangler 

ved hesten, der burde have været konstateret af købers dyrlæge
• Undlad for en sikkerheds skyld ved aftaleindgåelsen med dyrlæ-

gen at acceptere dyrlægens aftalevilkår om subsidiære hæftel-
se for tab opstået i forbindelse med fejl i handelsundersøgelser
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faglige baggrund burde have opdaget, kan 
udgøre en mangel.

Der er dog en væsentlig undtagelse til 
denne hovedregel. Har sælger i forbin-
delse med handlens indgåelse handlet an-
svarspådragende, f.eks. ved at tilbageholde 
væsentlige oplysninger omkring hesten, og 
dermed tilsidesat sin loyale oplysningspligt, 
kan sælger ofte mødes med et køberetligt 
krav, uanset at dyrlægen har overset det 
pågældende forhold i forbindelse med han-
delsundersøgelsen. I denne situation kan 
køber altså frit vælge mellem at rejse hen-
holdsvis et køberetligt krav overfor sælger, 
et erstatningsretligt krav overfor dyrlægen 
eller et solidarisk krav mod begge parter.

Det er uafklaret, om en erhvervsdriven-
de sælger kan blive frigjort for sit mangel-
sansvar på tilsvarende vis i forbrugerkøb. 
Ordlyden af den relevante bestemmelse i 
købelovens forbrugerkapitel tyder på, at en 
køber i den situation både vil kunne gøre 
et erstatningsretligt ansvar gældende over-
for dyrlægen og samtidig gøre et køberetligt 
krav gældende overfor sælger (køber kan i 
denne situation dog ikke få erstattet sit tab 
to gange). Spørgsmålet har dog endnu ikke 
været prøvet ved landsretterne eller Høje-
steret.

Trygs praksis på området
Der har i de senere år været ført ganske 
mange retssager ved de danske domstole 
vedrørende dyrlægers erstatningsansvar for 
fejl begået under handelsundersøgelser. I 
en stor del af disse sager har købere af heste 
valgt at stævne både sælger og dyrlæge. Det 
skyldes, at Tryg, dyrlægernes ansvarsforsik-
ringsselskab, har indtaget det standpunkt, 
at dyrlæger først kan holdes erstatningsan-
svarlige for det tab, som køberen lider, når 
køberen forgæves har forsøgt at forfølge og 
inddrive et køberetligt krav overfor sæl-
geren. Trygs standpunkt strider efter min 
opfattelse mod den foreliggende retspraksis 

på området, og det har medført en række 
komplicerede retssager. 

Vestre Landsret har i en sag om en dyrlæ-
ge, der undlod at gøre anmærkning om kis-
sing spines-røntgenforandringer på en hest 
i forbindelse med en handelsundersøgelse, 
afvist Trygs synspunkt. I sagen var både 
sælger og dyrlægen blevet stævnet af købe-
ren af hesten. Afvisningen af synspunktet 
i denne sag skete dog med den konkrete 
begrundelse, at parterne havde indgået en 
købekontrakt, hvoraf det fremgik, at køber 
ikke kunne gøre forhold, som købers dyrlæ-
ge burde have konstateret under handelsun-
dersøgelsen, gældende som en køberetlig 
mangel. Heraf kan i hvert fald udledes, at 
det set fra sælgers perspektiv vil være en god 
ide med klausul i en kontrakt, der fraskri-
ver sælger ansvaret for mangler, som købers 

dyrlæge burde have opdaget under sin un-
dersøgelse af hesten.

I den seneste udgave af den handelsattest, 
som dyrlægerne udfylder i forbindelse med 
handelsundersøgelser, er der udarbejdet et 
særligt aftalegrundlag, som det er menin-
gen, at rekvirenten af undersøgelsen skal 
underskrive inden undersøgelsen. I dette 
aftalegrundlag fremgår blandt andet, at 
dyrlægens erstatningsansvar er subsidiært i 
forhold til købers mangelskrav mod sælger, 
og at dyrlægen først kan mødes med et krav 
fra køber, når køber forgæves har forsøgt at 
inddrive sit køberetlige krav mod sælger og 
herunder også, at hvis ikke køber får rekla-
meret rettidigt overfor sælger, vil heller ikke 
dyrlægen kunne mødes med noget erstat-
ningsansvar. 

Dyrlægerne forsøger med dette vilkår at 
få skabt den retsstilling, der svarer til den 
praksis, som Tryg i en årrække har fulgt i 
deres skadebehandling i sager, som bliver 
anmeldt på dyrlægernes ansvarsforsikring.

Som allerede beskrevet ovenfor, følger det 
imidlertid af retspraksis, at sælger af hesten 
som hovedregel netop ikke kan mødes med 
et køberetligt krav, hvis der er begået fejl 
fra købers dyrlæges side. Dermed vil køber 
blive klemt mellem dyrlægen, der peger på 
sælger, og sælger, der peger på dyrlægen. 
Dette vil formentlig kunne få enkelte per-
soner til helt at opgive deres sag.

Rækkevidden af det omtalte aftalevilkår 
er imidlertid efter min bedste overbevisning 

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

Handelskøb: En handel mellem to professionelle parter

Forbrugerkøb: En handel mellem på den ene side en forbruger 
og på den anden side enten en professionel eller en anden forbru-
ger, hvor handlen er formidlet af en professionel.
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ganske begrænset, og de tilbagemeldinger, 
som jeg har fået fra praktiserende dyrlæger 
er, at det pågældende aftalebrev, hvor vilkå-
ret er indeholdt, ikke bliver benyttet ret ofte 
af rent praktiske årsager. 

Men dyrlægerne sender et uheldigt sig-
nal om, at de ikke vil påtage sig det umid-
delbare ansvar for de fejl, som de begår i 
forbindelse med en af deres kerneydelser. 
Det er menneskeligt at fejle – også for råd-
givere, og det er de færreste rådgivere, der 
slipper igennem et helt arbejdsliv uden en-
gang imellem at begå fejl. Netop derfor er 
langt de fleste rådgivere også dækket af en 
ansvarsforsikring. Dette giver en god tryg-
hed for rådgivernes kunder, men med den 
praksis, som dyrlægerne og deres ansvars-
forsikringsselskab forfølger/forsøger at ska-
be, bliver denne tryghed udvandet, og den 
har desværre medført en stribe retssager, og 
skabt usikkerhed på området for omsætnin-
gen af heste, der er bedst tjent med en høj 
grad af forudsigelighed og tryghed for de 
involverede parter. 

Hvornår ifalder dyrlægen
et erstatningsansvar?
I vurderingen af, om en dyrlæge kan holdes 
erstatningsansvarlig, indgår flere betingel-
ser, som alle skal være opfyldt.

• Der skal være begået en fejl
Det er naturligvis en betingelse, at dyrlæ-
gen har lavet en fejl i forbindelse med han-
delsundersøgelsen. De fleste retssager på 
området vedrører fejl begået i forbindelse 
med vurdering af røntgenbilleder, hvor især 
mindre erfarne dyrlæger, kan begå fejl, hvis 
de ikke er påpasselige. Derudover ses der 
også en del sager vedrørende benstillings-
fejl, oversete øjenlidelser eller lidelser i he-
stens tænder/mund. 

En dyrlæges handlinger vil i erstatnings-
retlig henseende blive vurderet ud fra, hvor-
dan en erfaren specialist på området ville 
have ageret. Manglende erfaring hos den 
dyrlæge, der laver fejlen, vil således ikke 
være en relevant undskyldning.

• Der skal være lidt et tab
En anden betingelse er, at der skal være lidt 
et tab. Heri ligger, at ikke alle dyrlægefejl 
i forbindelse handelsundersøgelser nødven-
digvis resulterer i et erstatningsansvar for 
dyrlægen. Har det oversete forhold ingen 
betydning for hestens anvendelse eller vær-
di, vil køberen ikke have lidt noget tab. 

Et helt særligt erstatningsretligt problem 
opstår i tabsopgørelsen i de situationer, hvor 
den købte hest viser sig at lide af en væsent-

lig mangel, men hvor køber ikke kan hæve 
handlen overfor sælger, fordi køber som 
beskrevet ovenfor bliver identificeret med 
sin dyrlæge. En dyrlæge kan nemlig ikke 
rent erstatningsretligt pålægges at overtage 
hesten. 

Kravet mod dyrlægen kan i stedet opgø-
res til hestens værdiforringelse på købstids-
punktet. I de tilfælde, hvor hesten viser sig 
ikke at kunne anvendes til købers formål 
som fx væddeløbs- eller avlshest, vil afholdte 
udgifter til træning, foder, opstaldning mv. 
også kunne kræves erstattet fra dyrlægen, og 
dermed bliver forskellen på det køberetlige 
krav om ophævelse og det erstatningsretlige 
krav begrænset. Dog opstår der ofte uenig-
hed mellem parterne om, hvorvidt de af-
holdte løbende udgifter til en hest, har givet 
sig udslag i en modsvarende nytteværdi for 
køberens vedkommende. 

• Der skal være årsagssammenhæng
mellem det lidte tab og den begåede fejl
Den erstatningsbetingelse, som oftest giver 
anledning til retssager, er betingelsen om, at 
der skal være årsagssammenhæng mellem 
den begåede fejl fra dyrlægens side og det 
tab, som køberen har lidt. I sager om fejl be-
gået i forbindelse med handelsundersøgelser 
vil spørgsmålet om årsagssammenhæng of-

test vise sig som en uenighed mellem par-
terne om, hvorvidt køber ville have købt 
hesten, såfremt køber havde kendt til det 
forhold ved hesten, som dyrlægen overså. 

Har man købt en hest, der viser sig at 
have en bagatelagtig røntgenforandring, 
som dyrlægen overså i sin røntgenundersø-
gelse, og hesten efterfølgende dør af kolik, 
vil køberen af hesten få meget svært ved at 
føre bevis for, at den begåede fejl var skyld i 
køberens tab, fordi en dommer en i retssag 
formentlig vil opfatte købers forklaring om, 
at køber aldrig ville have købt hesten, hvis 
køber havde kendt til den pågældende rønt-
genfejl ved hesten, som et udtryk for oppor-
tun efterrationalisering fra købers side.

Særligt betydningen af oversete rønt-
genforandringer giver anledning til man-
ge retssager vedrørende spørgsmålet om 
årsagssammenhæng mellem fejlen og en 
senere opstået skade hos hesten. Således 
kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at 
vurdere, om en given røntgenforandring må 
anses som den udløsende årsag til en senere 
skade. Særligt vanskeligt kan sagen blive, 
hvis røntgenforandringen kan anses som en 
faktor, der sammen med en eller flere andre 
faktorer, som fx et akut traume, overbelast-
ning, dårligt smedearbejde eller lign. har 
medvirket til, at skaden har udviklet sig.  
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Portræt af den firedobbelte amatørchampion på Lunden samt DM-vinder Svend Aage 
Jensen, som kørte amatørløb 54 sæsoner i træk (1955-2008), og dermed er én af de 
længst aktive kuske i dansk travsports historie.

Svend Aage Jensen

Tekst: Henrik Berg

Faktisk deler Svend Aage Jensen rekorden 
med amatørkollegaen Aage Munk og træner 
Sofus Sørensen, som ganske vist var aktiv i 
længere tid (1910-64), men han var udeluk-
ket i hele 1925 – dén historie må læserne 
have til gode – så reelt var Sofus Sørensen 
også ”kun” aktiv i 54 sæsoner. 

– Jeg var faktisk lidt usikker på, om det 
var rekord, men jeg vandt i øvrigt min al-
lersidste start den 21. december 2008 med 
Malutka Simoni på Lunden. Da var jeg 74 
år, indleder Svend Aage Jensen.

– Jeg kunne måske godt have fortsat, også 
efter at aldersgrænsen blev ophævet, men 
reaktionsevnen er trods alt ikke den samme, 
når man kommer op i årene. 

– Det går i hvert fald ikke nu, hvor jeg har 
fået nogle problemer med lungerne. Jeg har 
det egentlig godt til hverdag, så længe jeg 
ikke overanstrenger mig. Men hvis jeg skal 
gå på trapper, så taber jeg pusten. 

– Heldigvis bor vi i et etplanshus, så det 
er ikke noget, der generer mig så meget, og 
man må jo nok forvente, at der støder noget 
til når man snart fylder 85, lyder det reto-
risk fra den tidligere amatørchampion.

Tidlig pension 
Det er efterhånden 25 år siden forfatteren 
til denne artikel første gang var på besøg hos 
Kirsten og Svend Aage Jensen, som dengang 
boede på Ny Toftegård i Ølstykke – et af 
de ældste stutterier i dansk travsport, hvor 
parret boede fra 1968 til 2002. De sidste 28 
år som forpagtere. 

Ny Toftegård er nærmest en institution 
inden for dansk hestesport. Gården er byg-
get i 1868 og har været hestestutteri siden 
1913. De gamle stalde eksisterer stadig, 
men gården er blevet udviddet flere gange, 

senest i 1981, hvor Svend Aage Jensen op-
førte en nyt ridehus. 

– Inden vi kom til Ny Toftegård havde 
jeg i tre år været forpagter på Stutteri Ørne-
bjerg, og tidligere har jeg haft flere forskelli-
ge jobs som blandt andet falckredder.

– Der hører 25 tønder land til Ny Tofte-
gård, hvor vi havde plads til i alt 60 heste. 
I mange år havde vi fortrinsvis heste for de 
københavnske trænere, men efterhånden 
kom ridehestene i overtal.  

– Gården var privatejet, men blev solgt til 
kommunen, der skulle skaffe plads til nogle 
flygtninge, så der blev lavet tre lejligheder. 
Det løb imidlertid ud i sandet, og der kom 
aldrig nogle flygtninge på Ny Toftegård. 
Men det er en anden historie, siger Svend 
Aage Jensen.

– Jeg kunne godt have fortsat som for-
pagter af jorden og staldbygningerne, men 
kunne ikke blive boende i stuehuset. Vi blev 
tilbudt et hus nede i byen, men det havde 
jeg ikke lyst til, hvis jeg samtidig skulle pas-
se stutteriet. Så vi stoppede og lejede i stedet 
det hus vi bor i i dag.

– Vi bor kun et par kilometer fra Ny Tof-
tegård, der i dag ejes af en privatperson, og 
kan faktisk se derover. Men selv om der i 
dag blandt andet er rideskole på gården, er 
der blevet lidt tilgroet, og det synes jeg er 
lidt synd. 

Et liv med heste
For Svend Aage Jensen blev tiden på Ny 
Toftegård afslutningen på den professi-
onelle del af et langt liv med heste. Hans 
far var således opdrætter af hoppen Echel-
la, der blev mor til Derbyvinderen Osman 
Bogø, og hans mor var født og opvokset på 
Stutteri Ørnebjerg i Ølstykke, hvor farbro-
deren Viggo Poulsen opdrættede en lang 
række fine heste, heriblandt Derbyvinderen 

Aprilsnar og Opdrætningsløb- og Krite-
rievinderen Robin samt de mange Ørne-
bjerg-heste. 

– Jeg kom meget på stutteriet som barn, 
og da jeg var 17-18 år, blev jeg ansat på 
Stutteri Ørnebjerg, hvor vi på et tidspunkt 
i midten af 1950’erne havde op mod 50 he-
ste, der alle var ejet af min morbror, siger 
Svend Aage Jensen. 

– Min morbror døde i 1973, hvorefter 
jeg overtog hans sidste følhoppe, Doria Ør-
nebjerg, der blev mor til Aff Ørnebjerg og 
Captian Ørnebjerg, som jeg begge vandt en 
del løb med. 

Øretæver efter første sejr
Blot nogle uger efter han havde fået ama-
tørlicens, vandt Svend Aage Jensen den 20. 
november 1955 sin første sejr med hesten 
Lord i et amatørløb på Amager, så selvtilli-
den var i orden for den unge mand – i hvert 
fald for en stund.

– Jeg købte Lord af træner Sofus Sørensen 
for 1.200 kr. Den kunne næsten ikke trave, 
da jeg fik den, men jeg tog den med hjem 
på Stutteri Ørnebjerg, hvor jeg blandt andet 
brugte den som arbejdshest ude i marken. 
Det rettede så meget op på den, at den igen 
begyndte at løbe travløb, og jeg vandt vist 
nok fire løb med Lord. 

– Jeg husker tydeligt, da jeg skulle ud næ-
ste gang. Jeg troede jo, at jeg skulle ud og 
vinde igen, så jeg begyndte at ”cykle afsted” 
ude i sporene – uden den store succes, erin-
drer Svend Aage Jensen. 

– Mark Ingdam var træner for Stutteri 
Ørnebjerg, så det var hos ham jeg lærte at 
køre travløb, men det var også ham, der gav 
mig en gevaldig skideballe, da jeg kom ind 
i stalden efter løbet. ”Sådan en snothvalp. 
Bare fordi du har vundet løb, så tror du, du 
er verdensmester!”, sagde han – og så fik jeg 
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Svend Aage Jensen

Foto: Henrik Berg
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et par ordentlige øretæver! ”Du har bare at 
blive siddende inde bag ved, når du kører 
med sådan nogle gedebukke. Du skal bare 
vente og vente og vente, indtil det bliver 
din tur.”

– Du kan tro, jeg kom ned på jorden igen 
– og jeg har faktisk tænkt på den episode 
mange gange siden, når jeg har været lige 
ved at gøre et eller andet overilet, smiler 
Svend Aage Jensen. 

Privattræner
Svend Aage Jensen begyndte faktisk som 
dét, man dengang kaldt privattræner sam-
men med blandt andet Jens Jensen, Ejler 
Pedersen, Adler Jensen, Arne Elgård og A. 
Petersen alias ”Jordbærgartneren”. 

– Privattræner var egentlig en forkert be-
tegnelse, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi 
blev kaldt det, for alle privattrænerne eje-
de – måske med undtagelse af Jens Jensen 
– selv de heste, de startede med i løbene. Vi 
havde vores egen forspændingsstald ude på 
Amager Travbane, og den bestod af nogle 
gamle jernbanevogne, hvor hjulene var pil-
let af, fortæller Svend Aage Jensen.

– I starten havde jeg hver søndag en vogn-
mand til at køre mine heste ind på travba-

det samme inde på Lunden, men det brød 
dommerne sig ikke om og så måtte jeg en 
tur ”i skyggen”. 

Fire championater
Svend Aage Jensen vandt i alt cirka 300 løb, 
og er dermed en af de oftest sejrende dan-
ske amatørkuske gennem tiderne. Det blev 
blandt andet til fire championater på Lun-
den (1974, 1978, 1981 og 1992), ligesom 
han i 1990 gik til tops i DM for Amatører, 
der dengang blev afviklet med indledende 
afdelinger i Aalborg og finale på Lunden. 
Svend Aage Jensen vandt begge løb med 
Main Bangsbo.

Foruden DM har han også vundet en 
lang række større amatørløb, blandt andet 
Amatør Grand Prix, Amatørernes Vinter-
pris, Skandinavisk Amatørmatch, Ham-
mers Vandrepokal og Buldog’s Ærespræmie. 

– I dag har vi kun ganske få pokaler og 
ærespræmier tilbage, siger Svend Aage Jen-
sen.

– For nogle år siden tilbød jeg, at Amatør-
klubben på Lunden måtte få dem, men det 
ville koste alt for meget at få fjernet indskrip-
tionerne i de forskellige ærespræmier, så jeg 
endte faktisk med at sælge de fleste af dem. 

nen. Jeg betalte 20 kroner for at komme 
til Lunden og 25 kroner for at komme til 
Amager, og så blev han tilmed på banen 
hele dagen, og hjalp til med at spænde for 
og fra. Senere satte han prisen op til hen-
holdsvis 30 og 35 kroner, husker Svend 
Aage Jensen. 

De første år havde Svend Aage Jensen 
pæn succes med heste som førnævnte Lord, 
Embers, Sølvprins og Galvao The Great, og 
de senere år vandt han også mange løb med 
blandt andet Aff Ørnebjerg, Captain Ørne-
bjerg, Dubonnet, Lehard og Offside.

Svend Aage Jensen har aldrig haft ambiti-
oner om at blive professionel, selv om han 
havde både evnerne og de fysiske rammer 
på Ny Toftegård. 

– Det var ikke lige mig, det dér med at 
andre skulle kritisere én – så hellere være 
alene og kun skulle stå til regnskab over for 
mig selv, siger Svend Aage Jensen, som i øv-
rigt aldrig har nedlagt protest i de 54 år han 
havde licens. 

– Hvis dommerne ikke kunne se, hvad 
der var sket, så var det lige meget, syntes 
jeg. Men jeg har da fået nogle udelukkel-
ser gennem årene. Lige efter at Jørn Lau-
rsen sparkede Tarok bagi skulle jeg prøve 

Svend Aage Jensen sammen med hustruen Kirsten under et besøg på Charlottenlund Travbane. Foto: Martin Timm Holmstav
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Vi har blandt andet beholdt den store pokal 
fra DM for Amatører samt den allerførste 
Derbyvase, som jeg vandt i 1967 i Derbyd-
agens sidste løb; et 1.28-handicap med min 
egen Britton. Den pågældende gulvvase blev 
i øvrigt kun fremstillet i 12 eksemplarer, for 
året efter gik man over til den nuværende 
Derbyvase, som mange sikkert kender. 

Aktiv pensionist 
Efter Kirsten og Svend Aage Jensen flytte-
de fra Ny Toftegård i 2002 fortsatte Svend 
Aage i stedet som medhjælper på skift hos 
de to Lunden-trænere Thomas Fischer og 
Jens Simoni. 

– Jeg følte jo ikke, at jeg var gammel, og 
jeg har altid haft lidt svært ved at sidde stil-
le. Så for at få tiden til at gå, tog jeg over til 
Thomas Fischer, som også bor her i Ølstyk-
ke, og spurgte, om han havde brug for lidt 
hjælp, fortæller Svend Aage Jensen. 

– Det havde han og jeg var hos Thomas 
et års tid. Men han havde efterhånden ikke 
så mange heste, så jeg flyttede i stedet over 
til Jens Simoni, hvor jeg var, indtil han reelt 

stoppede som træner og fik job som ølkusk 
på Carlsberg. Så vendte jeg tilbage til Tho-
mas Fischer og var dér indtil for et års tid 
siden, hvor jeg begyndte at få problemer 
med lungerne, så jeg desværre måtte stoppe. 

– Jeg var ikke med til at muge ud og rense 
bokse, men gik lidt til hånde og kørte en 
lille håndfuld heste hver dag. Jeg tog som 
regel ”på arbejde” om morgenen og kørte 
hjem til middagstid – det hyggede jeg mig 
rigtig meget med. 

Handelsmand… 
Efter Svend Aage Jensen stoppede som ama-
tørkusk i 2008 har han haft nogle få heste, 
der med enkelt undtagelse alle er blevet 
solgt til Norge. 

– Den første jeg købte var Pebbe Simo-
ni, som nåede at blive godkendt i prøveløb 
på Lunden inden den blev solgt til Norge, 
hvor den i øvrigt fik stor succes med 15 sejre 
og over 1,5 millioner kroner indtjent, siger 
Svend Aage Jensen.

– Pebbe Simoni købte jeg ubeset hos Pe-
ter Simoni i Polen, og jeg fik yderligere to 

heste på den måde, Tarzan Simoni og Bum 
Simoni, der med René Ravn som mellem-
mand også blev solgt til Norge – i øvrigt til 
de samme mennesker, som også købte Peb-
be Simoni. 

– Jeg har selv kørt dem alle tre til oppe 
på Jens Simonis gård og gjort dem klar til 
prøveløb – det synes jeg er meget sjovt. 

– og filmstjerne! 
To gange har Svend Aage Jensen været med 
i Dansk Trav Derby – første gang i 1957 
med Tristan, der sluttede uplaceret bag 
Tjavs, og anden gang i 1974 med Prins 
Ørnebjerg, der også sluttede uden for præ-
mierækken. 

– Jeg var for øvrigt også med i Derbyet i 
Tarok-filmen, hvor jeg kørte min egen Tar-
zan Simoni, siger Svend Aage Jensen.

– Det var da sjovt at prøve, men 
filmskuespiller, dét skal jeg altså ikke være! 
Vi stod ude på banen i bagende varme i 
gummibukser og ventede og ventede og 
ventede. Jeg tror selve optagelserne tog 
nogle minutter. Vi skulle bare køre en om-

Svend Aage Jensen
vandt DM for

Amatører i 1990.
Foto: Burt Seege

Foto: Henrik Berg Foto: Arkiv
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gang, og jeg skulle ligge nede bagved, mens 
Jens Laursen kørte forrest med ”Tarok”.  

– Det var selvfølgelig en meget sjov op-
levelse og hvis man kigger godt efter, kan 
man se jeg står over ved staldene på et tids-
punkt, så jeg kom da med i filmen, men 
den megen ventetid var lidt anstregende. 

– Jens Simoni havde i øvrigt sin hund, 
Oscar, med på travbanen hver dag – og på 
et tidspunkt, hvor de var i gang med opta-
gelserne, så løb Oscar hen over banen – og 
så var det bare forfra! 

Stamgæst 
Bortset fra problemer med lungerne, som 
sætter begrænsninger for de fysiske aktivi-
teter, har Svend Aage Jensen det ellers godt, 
og er stadig stamgæst på Lunden sammen 
med hustruen gennem 63 år, Kirsten. Jo, du 
læste rigtigt – Kirsten og Svend Aage Jensen 
kunne for tre år siden fejre diamantbryllup, 
og det blev blandt andet markeret med et 
ærespræmieløb på Lunden. 

– Kirsten har en loge i den lukkede tribu-
ne, mens jeg altid opholder mig på staldter-
rænnet, siger Svend Aage Jensen. 

– Jeg savner da stadig at køre travløb, og 
det er også en af grundene til, at jeg tager 
ind på Lunden hver eneste løbsdag. Så mø-

des jeg med nogle gamle venner, blandt 
andet Hans Jørgen Olsen (tidligere ama-
tørkusk og stutteriejer, red.). Tidligere sad 
vi altid i det gule amatørhus, men det blev 
jo desværre revet ned for nogle år siden, da 
man byggede Staldcaféen. Det er nu også et 
udmærket sted, men hvis man vil se løbene 
– og det er jo primært derfor vi kommer – 
så må man ud på banen. 

Dengang og nu
Det er efterhånden snart 64 år siden, Svend 
Aage Jensen kørte sit første travløb, og det 
er nærliggende at bede ham pege på nogle af 
største forskelle på dengang og nu.

– Der er jo så mange ting, men jeg er 
meget imponeret over, hvor stærkt hestene 
løber i dag. Jeg har fået B.T.’s Guldsko for 
at køre 1.19, men i dag kan man jo dårligt 
få penge i 0-klassen, hvis en hest ”kun” kan 
1.19, siger Svend Aage Jensen. 

– Dengang var det ikke ualmindeligt, at 
hestene havde det meste af seletøjskamme-
ret på, når de startede; sko, gummiboots og 
tåvægte. Måske var det forkert. Måske kun-
ne de godt have holdt sig i trav, selv om man 
undlod at give dem alle de ting og sager på, 
men vi har efterhånden avlet det væk. Det 
er jo ikke længere en sensation, når en hest 

løber 1.10, som det var for ikke så mange 
år siden.

– Men hvor er dog trist, at der ikke kom-
mer så mange folk på travbanen som før i 
tiden. I mine unge dage var der jo stuvende 
fuldt hver eneste gang – også på hverdagene, 
men det skyldes jo nok, at man i dag både 
kan se og spille på løbene på sin computer. 

– Vi har ikke computer, og får alle papi-
rer fra kommunen og andre instanser med 
posten, men vi har en iPad, hvor jeg ser alle 
de danske løb på Fast Track og der kom-
mer jo nyheder hver eneste dag. Og vi har 
en svigersøn, som er flink til at hjælpe os 
med den slags. Det er en god måde at følge 
med på, men jeg fortsætter med at komme 
på travbanen så længe jeg kan – det har 
trods alt været hele mit liv, slutter Svend 
Aage Jensen.  

Svend Aage og Kirsten Jensens diamantbryllup blev fejret med et ærespræmieløb på Lunden, hvor Svend Aage tidligere har vundet fire 
amatørchampionater. Foto: Martin Timm Holmstav

Jeg savner da stadig
at køre travløb...

HVOR BLEV DE AF? | SVEND AAGE JENSEN
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Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund
Hestesportens Hus · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon 8881 1200

Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00

STARTMELDINGSDATOER:
Tirsdag 27. august: Skive ...............................................................2. september
Onsdag 28. august: Bornholm ......................................................3. september
Mandag 2. september: Billund ............................................................6. september
Tirsdag 3. september: Charlottenlund ...........................................7. september
 Aarhus ............................................................8. september
Onsdag 4. september: Bornholm ...................................................10. september
Torsdag 5. september: Odense .......................................................12. september
Mandag 9. september: Charlottenlund ........................................13. september
Tirsdag 10. september: Aalborg .......................................................14. september
 Aalborg .......................................................15. september
 Skive ............................................................16. september
Onsdag 11. september: Bornholm ...................................................17. september
Mandag 16. september: Charlottenlund ........................................20. september
Tirsdag 17. september: Odense .......................................................22. september
 Aalborg .......................................................23. september
Torsdag 19. september: Nykøbing....................................................26. september
Mandag 23. september: Billund .........................................................27. september
 Bornholm ...................................................28. september
Tirsdag 24. september: Aarhus .........................................................29. september
 Skive ............................................................30. september

LØBSDAGE I SEPTEMBER:
Mandag 2. Skive ..............................................................................kl. 17.00
Tirsdag 3. Bornholm .....................................................................kl. 18.15
Fredag 6. Billund ...........................................................................kl. 15.45
Lørdag 7. Charlottenlund ..........................................................kl. 12.00
Søndag 8. Aarhus ...........................................................................kl. 18.15
Tirsdag 10. Bornholm .....................................................................kl. 18.15
Torsdag 12. Odense .........................................................................kl. 17.00
Fredag 13. Charlottenlund ..........................................................kl. 15.45
Lørdag 14. Aalborg .........................................................................kl. 12.00
Søndag 15. Aalborg .........................................................................kl. 12.00
Mandag 16. Skive ..............................................................................kl. 17.00
Tirsdag 17. Bornholm .....................................................................kl. 17.00
Fredag 20. Charlottenlund ..........................................................kl. 15.45
Søndag 22. Odense .........................................................................kl. 12.00
Mandag 23. Aalborg .........................................................................kl. 17.00
Torsdag 26. Nykøbing ......................................................................kl. 17.00
Fredag 27. Billund ...........................................................................kl. 15.45
Lørdag 28. Bornholm .....................................................................kl. 12.55
Søndag 29. Aarhus ...........................................................................kl. 12.00
Mandag 30. Skive ..............................................................................kl. 17.00

 Confidence - Ken Ecce 
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TRAVKALENDER

Lørdag 7. september kl. 12.00

Startmelding:
Tirsdag 3. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 3-års løb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr., 40 m ved 35.001 kr.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 2
2-14-årige højst 15.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige. 2500 m. Tillæg 20 m ved 100.001 
kr., 40 m ved 220.001 kr., 60 m ved 500.001 kr., 
80 m ved 1.100.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 4-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 160.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 360.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - 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 
senest mandag 2/9 inden kl. 11.00.
Herefter vil listen blive offentliggjort på www.
travbanen.dk - og hestene kan slettes igen indtil 
tirsdag 3/9. kl. 11.00 (mod en afgift på 100 kr. 
pr. hest).

Løb 9 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-
150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet 
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - 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- Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.

Fredag 13. september kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 9. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Hoppeløb
2-14-årige hopper højst 35.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 5.001 kr., 40 m ved 15.001 kr. 
12 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 25.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 234.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 37.501 kr., 40 m ved 90.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 50.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 175.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 65.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 6 
3-14-årige højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 7
3-14-årige højst 495.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 165.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 280.000 kr. 2000 m. 
Monté. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

 Ecco C N - Henrik Lønborg 
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Løb 8 - Reserveløb - Handicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-
150 samt 100 kr til øvrige startende. Intet 
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og 
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene 
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres 
pointtal. Dette løb afvikles kun, hvis der totalt 
køres 5 eller færre Kriteriumsprøver.

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

Søndag 8. september kl. 18.15

Startmelding:
Tirsdag 3. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - ATAK’s Fødselsdagsløb, Finale
3-14-årige 2300 m. Tillæg 20 m ved 15.001 kr., 
40 m ved 40.001 kr., 60 m ved 100.001 kr., 80 m 
ved 350.001 kr.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Dækken 
og laurbærkrans. For de heste der har kvalificeret 
sig til start. Der skal startmeldes til dette løb.

Løb 2 - ATAK’s Fødselsdagsløb, Trøstfinale
3-14-årige 1800 m. Tillæg 20 m ved 15.001 kr., 
40 m ved 40.001 kr., 60 m ved 100.001 kr., 80 m 
ved 350.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. For de 
heste der har kvalificeret sig til start. Der skal 
startmeldes til dette løb.

Løb 3 - Poul Kraghs Mindeløb - 2 års Løb
2-årige. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Vandre-
fad til vinderens ejer.

Løb 4
2-14-årige højst 28.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 3.001 kr., 40 m ved 10.001 kr. 
12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 130.000 kr. 2300 m. 
Tillæg 20 m ved 19.001 kr., 40 m ved 48.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Fair Finans DM
for 5-årige hingste og vallakker 2019
5-årige danskfødte hingste og vallakker. 1800 m. 
Autostart.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-8.000-5.000-
3.000-2.000 (7 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Løb 9 - Monteformløb
4-14-årige. 1820 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. Ryttere, der kan 
deltage i SU-Monteløb, tildeles 20 meter lettelse.

Løb 10 - 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 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.

Søndag 29. september kl. 12.00

Startmelding:
Tirsdag 24. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 4 års Løb - Amerikanerløb
4-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-
150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet 
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - 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 1.30
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Fredag 20. september kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 16. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 – Kriteriumsprøve – åben afdeling
3-årige danskfødte. 2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se de vigtige datoer op til Dansk Trav Kriterium.

Løb 2 - Kriteriumsprøve for hopper
præsenteret af S.J.’s Caviar
3-årige danskfødte hopper. 2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Se de vigtige datoer op til Dansk Trav Kriterium.

Løb 3 - 2-års løb
2-årige højst 15.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Fortrinsret for danskfødte heste.

Løb 4
2-14-årige højst 8.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 108.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 16.001 kr., 40 m ved 40.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 6
3-14-årige højst 930.000 kr. 2500 m. 
Tillæg 20 m ved 145.001 kr., 40 m ved 360.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Fordel hopper
3-14-årige højst 225.000 kr. 2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
295.000 kr.
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Løb 2 - Smagsrummets Ærespræmie
2-14-årige højst 4.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Kraffts Ærespræmie
2-14-årige højst 24.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - 3 års løb - Amerikanerløb
- ”Made in Denmark” - Modstrøms Ærespræmie
3-årige danskfødte højst 15.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, indl. afd.
3-14-årige højst 345.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 105.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Gave-
kort til vindende kusk. Se reglerne for løbsserien.

Løb 6 - Netbyggemarked.dk Løb - Travligaen, 
liga 5 vs. liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr. 2300 m. 
Tillæg 20 m ved 75.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - MIB Væddeløbsbanens Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Studlys Ærespræmie
- Travligaen, liga 1 (finale Billund 13/10)
3-14-årige. 2300 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000-
2.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Tuborg
Jydsk 2-årings Grand Prix 2019
2-årige danskfødte. 1800 m. Autostart.
Forventet præmiesum 160.000 kr. Indskud 
2.500. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken og 
laurbærkrans. Er anmeldt. Se de vigtige datoer op 
til Jydsk 2-årings Grand Prix 2019.

Løb 10 - Århus Stiftstidende
Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation 2019
2-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, stald-
mand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. 
Er anmeldt. Se de vigtige datoer op til Jydsk 
2-årings Grand Prix 2019.

Løb 11 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
- Birgervest.dk Løb
5-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.30
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

 Bali - Pauli Andersen 
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Fredag 6. september kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 2. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 3 års Hoppeløb - Amerikanerløb
- Travdronningen
3-årige hopper. 1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 5.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - 3 års Hoppeløb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte hopper højst 25.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - Billund Sprinter Festival 
- Amerikanerløb
2-14-årige højst 13.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende. Grundlag 5.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Billund Sprinter Festival
- Amerikanerløb
2-14-årige højst 26.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Billund Sprinter Festival
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 50.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Billund Sprinter Festival
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Travligaen, liga 4 vs. liga 2
(finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 600.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 150.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9
3-14-årige. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 395.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 10 - Evalds Vandrepokal
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal til vinderens ejer.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.30
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 27. september kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 23. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 6.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 751 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 15.000 kr.
1900 m. Autostart. Grundlag 6.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 78.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 26.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 129.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 43.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Duvils Amatørserie
3-14-årige højst 175.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 58.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 6
3-14-årige højst 265.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Montéløb
4-14-årige. 2000 m. Monté.
Tillæg 20 m ved 80.001 kr., 40 m ved 205.001 
kr., 60 m ved 555.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

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.

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

Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.

 Uno Gardenia - Emil D. Mëhlisen 
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Torsdag 12. september kl. 17.00

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

Løb 1 - 3 års Løb
3-årige højst 1 kr. 2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 9.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 18.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 35.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 65.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 230.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

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 - SU-Monteløb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.

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

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

Søndag 22. september kl. 12.00

Startmelding:
Tirsdag 17. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 8.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 110.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 13.001 kr., 40 m ved 38.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 3
2-14-årige højst 48.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
2-14-årige højst 85.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 29.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, liga 2 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 600.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - DM i Monte 2019
4-14-årige danskfødte. 2140 m. Monté. 
Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000-
2.000 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter. Vandre-
pokal til sejrende rytter. Dækken og laurbærkrans.

Løb 9 - DM i Monte 2019, Consolation
4-14-årige danskfødte. 2140 m. Monté. 
Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

Løb 10 - Frisbjerggårds Foderserie 2019
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til de 4 bedst placerede heste.

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

Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.

 White Russian - Michelle Mønster 
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Mandag 2. september kl. 17.00

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

Løb 1 - 2 års Løb
- Breum Landevejs Kro Ærespræmie
2-årige højst 3.000 kr. 1600 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 2 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
2-14-årige højst 4.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 3 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
2-14-årige højst 26.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 9.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 4 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
2-14-årige højst 45.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
3-14-årige højst 250.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 80.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 6 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
3-14-årige højst 135.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 7 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 875.000 kr. 2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
- Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 2060 m. Monté. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste uden sejr i 2019 i minimum 5 starter 
og højst 15.000 kr. indtjent i 2019. Hesten med 
laveste indtjening i 2019 tildeles spor 1 osv. 
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 9 - Breum Landevejs Kro Ærespræmie
- 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.

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

Løb 92- Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.

Mandag 16. september kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 10. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 8.000 kr. 2000 m. 12 startende.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 2 - Skive Amatørserie 2019
3-14-årige højst 65.000 kr.
2060 m. Autostart.
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 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 105.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 7 - Stald Kimas Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 205.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1600 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

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 ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Mandag 30. september kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 24. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 3.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 2
2-14-årige højst 10.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 3.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 3 - Skive Amatørserie 2019
3-14-årige højst 695.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 
m ved 18.001 kr., 40 m ved 50.001 kr., 60 m ved 
115.001 kr., 80 m ved 280.001 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 4
2-14-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.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5
3-14-årige højst 108.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 36.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 6
3-14-årige højst 185.000 kr.
2550 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 7 
3-14-årige højst 450.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

Lørdag 14. september kl. 12.00
 

Startmelding:
Tirsdag 10. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Krafft Auktionsløb for Hopper 2019
2-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-17.000-10.000-
8.000-5.000-3.000-2.000 (8 præmier) Indskud: 
1.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, stald-
mand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans.
Såfremt der bliver 5 eller flere tvangsslettede 
heste i prop. 1+2 vil der blive afviklet et Consola-
tionsløb (20.000 kr. i præmiesum) for disse heste. 
Er anmeldt.

Løb 2 - Kraff Auktionsløb
for hingste og vallakker 2019
2-årige hingste og vallakker. 2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-17.000-10.000-
8.000-5.000-3.000-2.000 (8 præmier) Indskud: 
1.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, stald-
mand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans.
Såfremt der bliver 5 eller flere tvangsslettede 
heste i prop. 1+2 vil der blive afviklet et Consola-
tionsløb (20.000 kr. i præmiesum) for disse heste. 
Er anmeldt.

Løb 3 - 3 års Løb
3-årige højst 12.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 4
2-14-årige højst 30.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Hoppeløb - Amerikanerløb
3-14-årige hopper højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Ponyklubben Ikaros’ Ærespræmie
- Hoppeløb
3-14-årige hopper. 1640 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000-
2.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og 
staldmand.

Løb 7 - Aalborg Hoppechampionat 2019
4-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 75.000-37.500-18.750-11.250-7.500 
(5 præmier) Indskud: 1.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, stald-
mand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. 
Er anmeldt.

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.

Søndag 15. september kl. 12.00

Startmelding:
Tirsdag 10. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Opdrætterforeningens Ærespræmie
2-14-årige højst 5.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Løb 2 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, indl. afd.
- Rengøringsservice Danmarks Ærespræmie
3-14-årige højst 295.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 17.001 kr., 40 m ved 45.001 kr., 60 m ved 
120.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, stald-
mand. Gavekort til vindende kusk. Dækken.

Løb 3 - Aalborg Hesteejerforenings Amatørløb
3-14-årige højst 450.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 25.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 
175.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Løb 4 - LIP Bygningsartikler A/S præsenterer 
Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Løb 5 - Kvist & Kristensen
præsenterer Stayerløb
3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved 115.001 
kr., 40 m ved 265.001 kr., 60 m ved 755.001 kr.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000-
2.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Løb 6 - Jammerbugt Kommune præsenterer 
Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Løb 7 - Automat Midt Nord præsenterer
Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Løb 8 - VIP Klubben præsenterer Travligaen, 
liga 2 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 600.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Løb 9 - AAV’s Venner præsenterer
Jubilæumspokalen - Travligaen, liga 1
(finale Billund 13/10)
3-14-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 60.000-30.000-15.000-10.000-
5.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Pokal til vindende ejer. Dækken.

Løb 10 - Spar Nord Aalborg Store Pris 2019
4-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 125.000-50.000-30.000-25.000-
20.000 (5 præmier) Indskud: 3.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, stald-
mand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. 
Er anmeldt.
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Løb 11 - Spar Nord Aalborg Store Pris
Consolation 2019
4-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500
(5 præmier) Indskud: 750 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand og opdrætter. Dækken. Er anmeldt.

Løb 12 - DTC præsenterer
Fast Riders Cup, indl. afd.
- Jörgen Westholms Ærespræmie - Montéløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
60.001 kr. 40 m ved 130.001 kr., 60 m ved 
315.001 kr., 80 m ved 950.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand. Dækken.

Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.

Mandag 23. september kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 17. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-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 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 12.000 kr. 2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 24.000 kr. 1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 48.000 kr. 2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 90.000 kr. 2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 170.000 kr. 1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 270.000 kr. 2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

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 - SU-Montéløb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.30
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 93 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
12 startende.

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk 

www.nykftrav.dk

Torsdag 26. september kl. 17.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 12.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Trænerforeningens Vandrepokal - 
Amerikanerløb
3-14-årige højst 45.000 kr. 2640 m. 
Tillæg 20 m ved 22.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3-5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Septemberpokalen - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m. 
Tillæg 20 m ved 475.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - NFT Travklubs Amatørserie efterår
- Puljeløb 1:21
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter. 
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. 
Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette 
løb skal foretages senest onsdag 18/9 inden kl. 
11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på 
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes igen 
indtil torsdag 19/9 kl. 11.00. Ærespræmie til 
vinderens ejer.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Montéløb - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Voltestart. Monté.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350 
(5 præmier) Intet indskud.
Bemærk grunddistancen! 20 meter tillæg ved 
vundne 5.001 kr., 10.001 kr., 22.501 kr. og 
45.001 kr., i de sidste 10 starter. Heste uden sejr 
i 2018/2019 i minimum 5 starter gives 20 meter 
lettelse.

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

Løb 92- Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
12 startende.

Tirsdag 3. september kl. 18.15

Startmelding:
Onsdag 28. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Bornholms Tidendes Stjerneløb, GL9
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, kusk og stald-
mand. Dækken.
Indgår i Golden League løbsserien.
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Løb 2 - Bornholms Tidendes
Hoppemesterskabsrevanche - Amerikanerløb
2-14-årige hopper. 1860 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand.

Løb 3 - Altid Bornholmer
2-14-årige højst 36.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 20.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 4 - Tidende.dk
2-14-årige højst 65.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Altid i løb
2-14-årige højst 130.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 6 - Altid banen rundt
2-14-årige højst 260.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 7 - Altid til hest - Ungdomsløb
2-14-årige højst 280.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 55.001 kr., 40 m ved 120.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
For kuske født efter 1/1-1992.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie.

Løb 8 - Rytterknægten
Montemesterskabsrevanche - Amerikanerløb
3-14-årige. 1860 m. Monté. Autostart. 10 
startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, rytter og stald-
mand.
Indgår i Circle K Rytterserien.

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

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

Tirsdag 10. september kl. 18.15

Startmelding:
Onsdag 4. september kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Bornholm.nu’s SuperSprint
3-14-årige. 1001 m. Autostart. 8 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand. Dækken.

Løb 2  - Amerikanerløb
3-14-årige højst 15.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 30.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Heste med lavest præmiesum har fortrin til start.

Løb 4-8 - Bornholmerløb
2-14-årige højst 300.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Heste med lavest point tildeles startspor 1 etc.

 Solon - Kenneth Nielsen 
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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.

Tirsdag 17. september kl. 17.00

Startmelding:
Onsdag 11. september kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 18.000 kr. 1820 m. Tillæg 20 
m ved 1.001 kr., 40 m ved 4.501 kr., 60 m ved 
10.001 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 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 30.000 kr. 
1820 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin til heste med lavest præmiesum.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 250.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Heste med højest præmiesum har fortrin til start.

Løb 7 - Septemberprisen
3-14-årige. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 120.001 kr., 40 m ved 400.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400 (6 
præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 8 - Montéformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Intet indskud.
Heste uden sejr i 2019 - 20 m. lettelse.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.

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.

Lørdag 28. september kl. 12.55

Startmelding:
Mandag 23. september kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Golden League præsenteret af
BornFiber, Bornholms Brand & Inhouse Finale
3-14-årige. 2160 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
1.000 (6 præmier) Indskud: 320 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand. Dækken og krans. Såfremt hesten med 
flest point efter de indledende afdelinger også 
vinder finalen, tildeles bonuspræmie på 10.000 
kr. som tillægges hestens præmiesum. Se regler 
for løbsserien.

Løb 2 - Svaneke Bryghus
3-års Mesterskab 2019
3-årige. 1820 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Indskud: 420 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, 
staldmand og opdrætter. Dækken og krans.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 28. august 
mod indskud på 1.500 kr. Se regler for løbet.
Pointberegning 16. september. Lodtrækning 17. 
september.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 24.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 4
2-14-årige højst 43.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 5
2-14-årige højst 80.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 6
2-14-årige højst 150.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 7
2-14-årige højst 280.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 8 - Septemberstayeren
3-14-årige. 2980 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr., 
40 m ved 70.001 kr., 60 m ved 160.001 kr., 80 m 
ved 450.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Amatørpokalen Formløb Klasse 3 
Amatør/Jockey
5-14-årige. 2400 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens kusk udsat af Forenin-
gen af Travhesteejere på Bornholm.

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

ARM BRI
FABRIZIO
FAITHFUL P D
FALCON SALI
FALULA
FANCYSTONE
FANNY HILL
FANNY ØSTERVANG
FANTASTICO
FASTSTONE
FAYE DUNAWAY
FAZENDA
FEARMENOW GOGO
FEDERER
FEDERICO TINGHØJ
FELICITY

FEODORA VINCENT
FERNANDO D
FERNANDO FRÆK
FERRARI SHADOW
FETTER TIR
FEWOFAKIND
FIE
FIE HELLEBJERG
FIE SLEIPNER
FIGEAC
FIJI
FINLANDIA
FIONA ICE
FIONA SHADOW
FIRE WORLD
FIREFLY DANCER

FIRST CHOICE
FLAMBORO DOWNS
FLAMINGO DOWNS
FLASH OF LOVE
FLETCHER COOK
FLINTSTONE
FLIRTING DIAMOND
FLORENTINA
FLOWERBOMB VINCENT
FLY BY SO EASY
FLYING DREAM
FLYING HYDRUP
FLYING ICE
FLYING LINE
FLYING SHADOW
FOLLOW YOU

FONSECA
FONTANA DAMGÅRD
FOREVER ICE
FOREVER SHADOW
FOREVER YOUNG
FORTUNA DI DAMGÅRD
FORTUNA K
FOSSA
FOX ON THE RUN S
FOXBORO DOWNS
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK JR BOUNCE
FREAKINNOTZ
FREDDIE CROWN
FREDERIK MOLS

FREEWAY AVENUE
FREJA
FREJA GARBO
FREJA LUND
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRISK
FRONTRUNNER SHADOW
FROSTYTHETIGER D C
FUN AND PARTY TALK
FUTURE
LIVI PENNY H M
LIVI PHARRAL H M
LIVI POWER
PAPAYA

Auktionsløbet 2019: Afvikles på Racing Arena Aalborg 14. september
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 Eenymeenyminymoe - Jeppe Juel 

F THE BIG NEW
FABELDYRET G K
FABIOLA K
FABRIZIO
FACE COLLECTION
FACEBOOK
FACETOFACE
FAIR BEAT V P
FAIRFAX HYRDEHØJ
FAIRY TAIL
FAITHFUL P D
FALCAO
FALCON SPIN
FALLULA CLOC
FALUKA JERSEY
FALULA
FAMOUS DREAM
FANCYSTONE
FANG GU BAKKELY
FANNY DAMHUS
FANTA
FANTASTIC DESIGN
FANTASTICO
FANTASY DREAM
FARO LINE
FASCINATION
FAST FERRARI
FAST SHADOW
FASTEN DAUGBJERG
FASTSTONE
FATIA SIMONI
FAUST HOVMAND
FAUSTINO
FEARMENOW GOGO
FEBA
FEDERER

FEDERICO TINGHØJ
FEELING FAT
FELICITY
FELIS
FELIX
FELIX K
FELIX LIGHT
FELIX TRØJBORG
FELLAINI
FELUKKA
FEMME FATALE
FENRIK H
FENWICK
FEODORA VINCENT
FERDINAND GOLD
FERNANDO FRÆK
FERRARI BORK
FERRARI GARDENIA
FERRARI SHADOW
FERRARI WINNER
FERRARI Å
FESSOR SCHULZE
FESTIVAL OF SPEED
FETLOCK JOINT
FETTER TIR
FEWOFAKIND
FEYENOORD
FIAT
FIDGET DESIGN
FIE GAMMELSBÆK
FIE HELLEBJERG
FIELD MARSHAL
FIGARO
FIGARO JUVEL
FIGARO SOTTO
FIGARO SØLVTOP

FIGEAC
FIGHT FOR REAL
FIGHTER A P
FIGHTER K K
FIGHTER VANG
FIGO VENNEKILDE
FIJI
FIKA D
FIKS PARTY
FILIBUSTER H
FILIPPA B
FILLY
FILLY WEE
FILOU D’AMERIQUE
FINAL DREAM
FINALLY CASH
FINE SHADOW
FINEST AVEVE
FINLANDIA
FIONA
FIONA SHADOW
FIONTINA E M
FIORE
FIREBLADE
FIREFOOT
FIRENZE LASER
FIRKLØVEREN
FIRST BLOOD
FIRST CHOICE
FIRST HOPE
FIRST IN LINE E P
FIRST LIGHT
FIRST MONEY DAY
FIRST ONE DIAMOND
FIRSTLIKE FLAMINGO
FIT FOR FIGHT

FIX YOU
FLAMBORO DOWNS
FLAMINGO DOWNS
FLAMINI
FLASH OF LOVE
FLETCHER COOK
FLEVI
FLICHMAN
FLIK FLAK GRY
FLINTSTONE
FLIPTHECOIN
FLORA
FLORENTINA
FLORIANNA
FLORICAN ROLD
FLOWER C N
FLOWER DUST
FLOWER POWER
FLY BY SO EASY
FLY HIGH SHADOW
FLYING HYDRUP
FLYING LINE
FLYING STAR
FOK TORKDAHL
FOLLOW THE BANK
FOLLOW YOU
FONTAINE P D
FONTANA DAMGÅRD
FOR LIFE
FOR U TINNA
FORAFEWDOLLARSMORE
FOREVER B T
FOREVER ICE
FOREVER PHOTO
FOREVER YOUNG
FORGETTHEREST

FORMENTLIG G K
FORMIDABLE VINCENT
FORTUNA DI DAMGÅRD
FORTUNA K
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX PHOTO
FOX S B
FOXBORO DOWNS
FOXIE
FRAGTEN
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK THE TANK
FRANKLIN
FRANZ JÆGER
FRAULEIN
FREAKINNOTZ
FRED PERRY
FREDDY BOY
FREDE BORK
FREDE FUP Ø K
FREDERICO B P
FREDERIK
FREDERIK MOLS
FREDERIK THE GREAT
FREDERIKKE
FREEHOLD
FREEMAN
FREESTYLE
FREEWAY AVENUE
FREEZE
FREIHERR FAUST
FREJA
FREJA BLÅBJERG

FREJA BOX
FREJA GARBO
FREJA HENLEY
FREJA LUND
FREJA ØSTERVANG
FREYA D
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRIENDLY FREDDY
FRISK
FRITJOF S H
FRK LUPO
FRODO CASH
FROMAJACKTOAKING
FRONTRUNNER SHADOW
FROSTYTHETIGER D C
FROZEN DESIGN
FRYGTLØS
FRØKEN A P
FRØKEN FIE
FUJI
FULTON
FUN AND PARTY TALK
FUNNY GARDENIA
FUNNY MONEY
FUTTER
FUTURE
FUTURE FIGHTER P L
FÆTTER FILUR
FØNIX BOY
FØNIX VANG

Jydsk Væddeløbsbane · F-Årgangens Klassiske Løb 2020 
Jydsk 3-Årings Grand Prix · Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.9.2019: 700 kr.
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E M ELEVEN CUP
E TYPE CASH
EA
EAGLE
EAGLE DOLLARS
EARL GREY
EARLY MORNING
EARLY TINGHØJ
EASIERSAIDTHANDONE
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY PEAK
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECCO ELHOLM
ECHEZEAUX
ECHO HILL
ECLIPSE D D
ECU EGEDAL
EDDIE
EDDIE BROGÅRD
EDDIE COOK
EDDIE MURPHY
EDDIE THE EAGLE
EDDIE TRØJBORG
EDELHERR FAUST
EDELWEISS
EDISON CHIP
EDWARD
EENYMEENYMINYMOE

EFFEN
EFTERLEVANDE
EG HELLEBJERG
EGE
EGGNOG
EIGHTDAYSAWEEK
EIK HINDØ
EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL
EJNAR GARDENIA
EJSING
EL CLASICO
EL NINO TRØJBORG
ELA GAMMELSBÆK
ELBÆK BE
ELDON NEERGÅRD
ELDORADO
ELECTRIC SHADOW
ELEGANT C N
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA DILLI
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELITE SHADOW
ELLA LYNGHØJ
ELLEN
ELLIE SKOVLY
ELLIOT
ELLY TORP
ELPRESLEY DAMGÅRD
ELTON H

ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA M
ELVIRA MAY
ELVIS BORK
ELVITA
EMERSON
EMIL L
EMIL MOSEBO
EMIL V P
EMILIE FLAMINGO
EMILIE PILBRO
EMILY SHADOW
EMIR DIAMOND
EMIREN K
EMMA D
EMMA PIE
EMMETT DOWNS
EMOJI
EMPIRE
EMPIRE SISA
EMPOLI
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI
ENCRU CLOC
ENDLESS DREAMS
ENDNU EN KÅSGÅRD
ENDO HYDRUP
ENDOVER DUST

ENERGY MIX
ENFANT TERRIBLE
ENFORALLE P
ENJOY FINE
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY LOMOMBA
ENJOY THE GAME
ENOK
ENOUGH CASH
ENSON
ENTRE HYRDEHØJ
ENVY SECRET
ENYA
ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO DESIGN
ENZO VICTORY
EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPIDOT T T
EPOS ØSTERVANG
EPSILON TÅRS
EPULU
ERIC THE EEL
ERICA
ERIK
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA

ES TRENC
ESAJAS
ESAU
ESCAPE A P
ESCAPE G K
ESCOBAR
ESMARALDA H J
ETERNAL FLAME
ETERNAL SUNSHINE
ETERNITY
ETIENNE CROSS
ETNA
ETNA TOFT
ETOMORROWISTODAY
EUREKA DOWNS
EURO DREAM
EURO G K
EUROSTONE
EVA GARDENIA
EVELYN
EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVEREST LASER
EVERY DAY
EVITA
EVITA BIANCA
EVITA E M
EVITA SKOVSENDE
EVITA SØLVTOP
EVITA T T
EVOQUE

EXCELLENT PRINCE
EXCEPTIONAL SHADOW
EXCLUSIVE LASER
EXCUSE ME
EXOTIC PHOTO
EXPELLIARMUS
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPENSIVE DREAM
EXPLOSIVE LADY
EXPLOSIVE LINE
EXPLOSIVE PEAK
EXPRESS A P
EXPRESS BAHN
EXPRESS BORK
EXPRESS DE LUXE
EXPRESS SHADOW
EXPULSO TIME
EXQUISIT PROJECT
EXTRA T AAGE
EXTREME
EYE IN THE SKY
EYECANDY
EYEOFTHETIGER D C
EYRE FLAME

Jydsk Væddeløbsbane · E-Årgangens Klassiske Løb 2020
Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.9.2019: 700 kr.

Nye klasser pr 1/1 2019:
Liga 5 h/75.000
Liga 4 h/150.000
Liga 3 h/300.000
Liga 2 h/600.000
Liga 1 Fri for alle

Meeting 3 (antal afdelinger) Liga 5 Liga 4 Liga 3 Liga 2 Liga 1
Aalborg 14/7 x x x
Nykøbing 21/7 x x x x
Aarhus 28/7 x x x x
Lunden 4/8 og 8/8 x x x x x
Aarhus 9/8 x x
Bornholm 18/8 x x x x
Lunden 23-24-25/8 x x x x x
Billund 6/9 x x
Aarhus 8/9 x x
Aalborg 15/9 x x x x x
Odense 22/9 x x x
Aarhus 29/9 x x x
Lunden 6/10 x x x x

Totalt i Q3 10 indl. 11 indl. 11 indl. 8 indl. 6 indl.
Finalepræmiesum Billund 13/10 89000 89000 89000 89000 Min. 89.000

Ligaløb Q3 2019
- indledende afdelinger og finaler - Opdateret:

De kommende ligaer i Meeting 3 offentliggøres på www.danskhv.dk.
Reglerne og den løbende stilling kan findes på www.danskhv.dk/sport-spil/travligaen/
Ret til ændringer forbeholdes.
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Skive Amatørserie 2019 afvikles med 9 indledende afdelinger samt finaler.
Løbsserien er åben for alle amatørkuske.

Indledende afdelinger:
2/2 – Højst 245.000 kr. 2550 meter. Tillæg ved 45.001 kr. 105.001 kr.
9/3 - Højst 185.000 kr. 2000 meter. Tillæg ved 25.001 kr. 70.001 kr.
8/4 - Højst 210.000 kr. 2550 meter. Autostart. Amerikanerløb
13/5 - 2000 meter. Tillæg ved 58.001 kr. 140.001 kr. 320.001 kr. 850.001 kr.
24/6 – Højst 95.00 kr. 2000 meter. Tillæg ved. 15.001 kr. 38.001 kr.
22/7 – Højst 125.000 kr. 2060 meter. Autostart.
19/8 – 2550 meter. Tillæg ved. 80.001 kr. 165.001 kr. 380.001 kr. 1.080.001 kr.
16/9 - Højst 65.000 kr. 2060 meter. Autostart.
30/9 – Højst 695.000 kr. 2000 meter. Tillæg ved 18.001 kr. 50.001 kr. 115.001 kr. 280.001 kr.

Finaler 14/10:
2000 meter. Tillæg ved 32.501 kr. 85.001 kr. 225.001 kr. 610.001 kr.
2550 meter. Tillæg ved 60.001 kr. 140.001 kr. 330.001 kr. 875.001 kr.

Præmiesummer:
Indledende afdelinger 15.750 kr. Intet indskud.
Finaler 20.000 kr. Intet indskud.
I alle løb udsættes der dækken til ejer samt en vingave til vinderens kusk.

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

Ret til ændringer forbeholdes.

SKIVE AMATØRSERIE 2019
- OPDATERET

August
1/8  Nykøbing – Specialløb. 2140 meter.
2/8 Odense – Formløb. 2140 meter.
9/8 JVB – Tillæg v. 50.001/120.001/305.001 kr. 1800 meter.
15/8 Billund – Specialløb. 2000 meter.
19/8 Skive – Højst 200.000 kr. Amerikanerløb. 2060 meter. Auto-

start.
24/8 Lunden – Tillæg v. 175.001/425.001 kr. 2000 meter.
31/8 Odense – Tillæg v. 95.001/240.001/650.001 kr. 2140 

meter.

September
2/9 Skive – Specialløb. 2000 meter.
8/9 JVB – Formløb. 1800 meter.
13/9 Lunden – Højst 280.000 kr. Amerikanerløb. 2000 meter 

auto.
15/9 Aalborg – Tillæg v. 60.001/130.001/315.001/950.001 kr. 

2140 meter.
22/9 Odense – DM i Monte. 2140 meter auto.
22/9 Odense – DM i Monte, Consolation. 2140 meter auto.
26/9 Nykøbing – Specialløb. 2160 meter.
27/9 Billund – Tillæg v. 80.001/205.001/555.001 kr. 2000 meter.
30/9 Skive – Formløb. 2000 meter.

MONTÉLØB: August og september (Uden SU-Montéløb)

Ret til ændringer forbeholdes. Af Sport & Udvikling
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VIGTIGE DATOER OP TIL
Dansk Trav Kriterium 2019
Dansk Trav Kriterium, Dansk Hoppe Kriterium og Kriterium Consolation
køres på Charlottenlund Travbane søndag 6. oktober.
Kriterieprøverne køres fredag 20. september

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:
Onsdag 11. september inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne 

som Kriterium, Hoppe Kriterium og Consolation.
Torsdag 12. september kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Mandag 16. september kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Prøverne.
Fredag 20. september: Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig direkte til start i hen-

holdsvis Kriterium og Hoppe Kriterium.
Mandag 23. september: Rækkefølgen for sporvalget til Kriterium og Hoppe Kriterium offent-

liggøres.
Tirsdag 1. oktober kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Dansk Trav Kriterium, Dansk Hoppe Kriterium og 

Kriterium Consolation. Sporvalget til Kriterium og Hoppe Kriterium 
foretages efter gældende regler.

Alle tilmeldinger vedrørende Dansk Trav Kriterium skal ske til
Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk

Følgende heste opretholder engagement i løbet:

E TYPE CASH
EA
EAGLE
EAGLE BAT
EAGLE DOLLARS
EAGLE SIMONI
EARL GREY
EARLY HYDRUP
EARLY MORNING
EASIERSAIDTHANDONE
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY PEAK
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECCO ELHOLM
ECHEZEAUX
ECHO HILL
ECLIPSE D D
EDDIE BROGÅRD
EDDIE COOK
EDELHERR FAUST
EDELWEISS
EENYMEENYMINYMOE
EGGNOG
EIGHTDAYSAWEEK
EIK HINDØ
EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL
EJSING
EL PASO
ELA GAMMELSBÆK
ELBOW

ELDORADO
ELECTRIC SHADOW
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELITE SHADOW
ELLA RUSH
ELLEN
ELLIOT
ELSA LANE
ELTON H
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA M
ELVIS BORK
EMERSON
EMIL MOSEBO
EMILIE FLAMINGO
EMILY SHADOW
EMINENTSTONE
EMIREN K
EMMA D
EMMETT DOWNS
EMOJI
EMPIRE
EMPIRE FLEX
EMPIRE SISA
EMPTY GLASS
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI
ENDNU EN KÅSGÅRD
ENDO HYDRUP
ENERGY MIX
ENFORALLE P

ENJOY LOLLIPOP
ENJOY THE COKTAIL
ENJOY THE GAME
ENOUGH CASH
ENTRE HYRDEHØJ
ENVY SECRET
ENYA
ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO DESIGN
EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPIDOT T T
EPOQUE
EPOS ØSTERVANG
EPSILON PI
EQUSANA
ERIC THE EEL
ERICA
ERICANO
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ES TRENC
ESCAPE A P
ESCOBAR
ESMARALDA H J
ESTRELLA SISA
ETERNAL FLAME
ETERNITY LA MARC
ETIENNE CROSS
EUREKA DOWNS

EURO DREAM
EUROSTONE
EVA GARDENIA
EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVER SO CLEVER
EVERYBODYLOVESEDDY
EVITA
EVITA BIANCA
EVITA SKOVSENDE
EVITA SØLVTOP
EVOLUTION ON TRACK
EVOQUE
EXCELLENT PRINCE
EXCELLENT TORKDAHL
EXCITING LADY
EXCLUSIVE LASER
EXIT TO HEAVEN
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPENSIVE DREAM
EXPLOSIVE LADY
EXPLOSIVE LINE
EXPLOSIVE PEAK
EXPRESS A P
EXPRESS BAHN
EXPRESS BORK
EXPRESS SHADOW
EXTRA T AAGE
EXTREME
EYE IN THE SKY
EYECANDY
EYEOFTHETIGER D C
EYRE FLAME
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REGLER FOR
Sportslig Udviklingsløb (SU-løb)
Alle amatørkuske, der har gjort under 50 karrierestarter kan deltage i SU-løbene. 

Derudover kan amatørkuske, uanset antallet af karrierestarter deltage, såfremt man ikke har
vundet over 5 løb de 10 seneste hele kalenderår og man opfylder én af disse forudsætninger:
• Uden sejr de seneste 12 måneder fra startmeldingsdagen at regne
• Højst en sejr de seneste 24 måneder i minimum 10 starter fra startmeldingsdagen at regne

Kuske der tidligere har haft A-trænerlicens kan ikke deltage i SU-løbene selvom de opfylder ovenstående 
krav. 
Der kan max. deltage 10 heste i løbene og kuskene med færrest karrierestarter har fortrinsret til start, 
såfremt de startmeldes med tilhørende hest. Der kræves minimum 7 heste startmeldt ved startmeldings-
fristens udløb, før løbene gennemføres.
Der opkræves ikke indskud og baneafgift i SU-løbene.

Reglerne er gældende fra 1/1-2019

REGLER FOR
Sportslig Udviklingsmontéløb 
(SU-Montéløb)
Alle monteryttere, der har gjort under 50 karrierestarter kan deltage i SU-Montéløbene.

Derudover kan monteryttere, uanset antallet af karrierestarter, der ikke har sejret inden for de seneste 12 
måneder fra startmeldingsdagen at regne, deltage (dog kun hvis rytteren har mindre end 3 sejre totalt 
inden for de seneste 10 kalenderår). 
Ryttere med montelicens, som endvidere har eller har haft enten jockey-, træner- eller lærlingelicens 
indenfor galopsporten kan ikke deltage i SU-Montéløb. 
Endvidere kan monteryttere, der har eller har haft amatørrytterlicens indenfor galop ikke deltage i 
SU-Montéløb, hvis de har gjort 25 starter eller mere i galopløb. 
Der kan max. deltage 10 heste i løbene og rytterne med færrest karrierestarter har fortrinsret til start, 
såfremt de startmeldes med tilhørende hest. Der kræves minimum 7 heste startmeldt ved startmeldings-
fristens udløb, før løbene gennemføres.
Der opkræves ikke indskud og baneafgift i SU-Montéløbene 

Reglerne er gældende fra 1/1-2019.
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VIGTIGE DATOER OP TIL
Jydsk 2-årings Grand Prix 2019
Jydsk 2-årings Grand Prix og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation køres på Jydsk 
Væddeløbsbane søndag 29. september.

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:
Torsdag 19. september inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning for Jydsk 2-årings Grand Prix 

og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation.
Fredag 20. september kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 24. september kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Jydsk 2-årings Grand Prix og Jydsk 2-årings 

Grand Prix Consolation.

Alle tilmeldinger vedrørende Jydsk 2-årings Grand Prix skal ske til
Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk

Følgende heste opretholder engagement i løbet:

FABIOLA K
FACEBOOK
FAIRFAX HYRDEHØJ
FAIRY TAIL
FAITHFUL P D
FALCAO
FALUKA JERSEY
FALULA
FAMOUS DREAM
FANCYSTONE
FANTA
FANTASTIC DESIGN
FANTASTICO
FANTASY DREAM
FAST FERRARI
FASTEN DAUGBJERG
FASTSTONE
FAUST HOVMAND
FAUSTINO
FEARMENOW GOGO
FEDERER
FEDERICO TINGHØJ
FEELING FAT
FELICITY
FELIX
FELLAINI
FEODORA VINCENT
FERNANDO FRÆK
FERRARI BORK
FERRARI SHADOW
FERRARI WINNER
FESSOR SCHULZE
FETLOCK JOINT
FETTER TIR
FEWOFAKIND
FIDGET DESIGN
FIE GAMMELSBÆK
FIGARO
FIGARO JUVEL
FIGARO SOTTO

FIGARO SØLVTOP
FIGEAC
FIGHT FOR REAL
FIGHTER K K
FIGHTER VANG
FIJI
FILIBUSTER H
FILIPPA TRØJBORG
FILLY WEE
FINAL DREAM
FIONA
FIREBLADE
FIRKLØVEREN
FIRST CHOICE
FIRST IN LINE E P
FIRST MONEY DAY
FIRSTLIKE FLAMINGO
FLAMBORO DOWNS
FLAMINGO DOWNS
FLAMINI
FLASH OF LOVE
FLEVI
FLINTSTONE
FLIPTHECOIN
FLORA
FLORENTINA
FLOWER C N
FLOWER DUST
FLY BY SO EASY
FLY HIGH SHADOW
FLYING HYDRUP
FLYING LINE
FLYING STAR
FOK TORKDAHL
FOLLOW ME
FOLLOW YOU
FONTANA DAMGÅRD
FOREVER ICE
FOREVER PHOTO
FORGETTHEREST

FORTUNA DI DAMGÅRD
FORTUNA K
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX S B
FRAGTEN
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK THE TANK
FRANKLIN
FREAKINNOTZ
FREDERICO B P
FREDERIK
FREDERIK MOLS
FREDERIK THE GREAT
FREDERIKKE
FREEHOLD
FREESTYLE
FREEWAY AVENUE
FREJA
FREJA BLÅBJERG
FREJA BOX
FREJA GARBO
FREJA LUND
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRIENDLY FREDDY
FRK LUPO
FROMAJACKTOAKING
FRONTRUNNER SHADOW
FROSTYTHETIGER D C
FRYGTLØS
FUJI
FUN AND PARTY TALK
FUNNY GARDENIA
FUNNY MONEY
FUTURE
FUTURE FIGHTER P L
FØNIX VANG
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3 ÅRS LØB JULI - DECEMBER 2019 - OPDATERET

Præmiesummen i de forskellige 3 års løb varierer fra løb til løb.
*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-
7.000-5.000-4.000-3.000.-3.000-3.000). 
Hertil kommer, at der i disse løb udbetales 30 procent i opdrætterpræmier.
Sport & Udvikling forbeholder sig ret til at foretage ændringer.

Dato Bane Proposition
“Made in

Denmark”*

6/7 Aarhus 2360 m. 3-års prøver. Fri for alle. Auto.

6/7 Aarhus 1800 m. 3-års Hoppeprøver. Auto

12/7 Lunden 2000 m. H. 12.000. Tillæg v. 3.001 kr.

14/7 Aalborg 2140 m. H. 8.000. Tillæg v. 2.501 kr.

19/7 Odense 2140 m. Tillæg v. 20.001 kr. 65.001 kr.

21/7 Nykøbing 2140 m. Højst 10.000 kr. Amerikanerløb. Auto. JA

28/7 Aarhus 2360 m. Jydsk 3-årings Grand Prix. Auto.

28/7 Aarhus 1800 m. Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. Auto.

28/7 Aarhus 2360 m. Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation. Auto.

5/8 Skive 2000 m. Højst 15.000 kr. Tillæg v. 4.501 kr.

8/8 Lunden 2000 m. Højst 40.000 kr. Tillæg v. 10.001 kr. JA

12/8 Aalborg 2140 m. Hoppeløb. Auto.

15/8 Billund 1900 m. Fri for alle. Auto. 

24/8 Lunden 2000 m. Hoppeløb. Højst 20.000 kr. Auto. JA

24/8 Lunden 2000 m. Hoppeløb. Auto

25/8 Lunden 2000 m. Højst 30.000 kr. Auto.

25/8 Lunden 2000 m. Fri for alle. Auto.

6/9 Billund 2000 m. Hoppeløb. Højst 25.000 kr. Tillæg v. 7.001 kr. JA

6/9 Billund 1900 m. Fri for alle. Hoppeløb. Amerikanerløb. Auto.

7/9 Lunden 2000 m. Tillæg v. 10.001 kr. 35.001 kr. JA

12/9 Odense 2140 m. Højst 1 kr. Auto.

14/9 Aalborg 2140 m. Højst 12.000 kr. Tillæg v. 2.501 kr.

20/9 Lunden 2000 m. Kriterieprøver. Fri for alle. Auto

20/9 Lunden 2000 m. Hoppekriterieprøver. Auto.

29/9 Aarhus 1800 m. Højst 15.000 kr. Amerikanerløb. Auto. JA

6/10 Lunden 2500 m. Dansk Trav Kriterium. Auto.

6/10 Lunden 2000 m. Kriterium Consolation. Auto.

6/10 Lunden 2000 m. Kriterium Hoppeløb. Auto.

14/10 Skive 2060 m. Højst 10.000 kr. Amerikanerløb. Auto.

18/10 Lunden 2000 m. Højst 25.000 kr. Tillæg v. 1 kr. 7.001 kr. JA

20/10 Odense 2140 m. Fri For alle. Auto. JA

21/10 Aalborg 2140 m. Hoppeløb. Auto. JA

3/11 Skive 2060 m. Prøver Dansk Avlsløb H/V. Auto.

3/11 Skive 2060 m. Hoppeprøver Dansk Avlsløb. Auto.

10/11 Lunden 2000 m. Fri for alle. Amerikanerløb. Auto.

11/11 Aalborg 2140 m. Højst 3.000 kr. Auto.

17/11 Skive 2060 m. Dansk Avlsløb H/V. Auto.

17/11 Skive 2060 m. Dansk Avlsløb Hopper. Auto.

22/11 Aalborg 2140 m. Hoppeløb. Tillæg v. 20.001 kr. 

8/12 Aarhus 1800 m. Højst 35.000 kr. Amerikanerløb. Auto. JA
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Med en samlet præmiesum på 450.000 kr. 
- samt diverse ærespræmier, dækkener og 
laurbærkranse.

Søndag 15. september
Aalborg Store Pris 250.000 kr.
Consolation 50.000 kr.

Lørdag 14. september
Aalborg Hoppechampionat 150.000 kr.

Proposition:
4-årige danske eller danskejede heste.
Aalborg Store Pris
2140 meter. Autostart.
Aalborg Hoppechampionat
2140 meter. Autostart.
Consolation
1640 meter. Autostart.
Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.

Indskud:
30. april 500 kr.
30. maj 600 kr.
30. juni 800 kr.

Pointberegning mandag 26. august 100 kr.

Ved startmelding tirsdag 10. september:
Aalborg Store Pris 3.000 kr.
Aalborg Hoppechampionat 1.500 kr.
Consolation 750 kr.

OBS! Debiteringerne sker automatisk, hvis ikke 
hesten/e slettes inden kl. 10.00 den pågældende 
indskudsdag, dette gælder også på pointbereg-
ningsdagen.

NB! Vinderen af Dansk Trav Derby og Dansk Hoppe 
Derby samt Consolationsløb til disse, er forlods 
inviteret til start mod betaling af indskuddet ved 
startmeldingen.

Pointberegningen finder sted mandag 26. august kl. 
10.00 (den foretages automatisk for de heste som 
stadig står tilmeldt på det tidspunkt).

AALBORG STORE PRIS 2019

Adrian’s Fight
D J O’Kay
Da Vinci Peak
Daisy Cash
Daisy H J
Daisy Hill
Damien Shadow
Danielle D D
Danielle Gardenia
Danz of Hope
Dario Sotto
Dark Dust
Dark Passion
Darling Blåbjerg
Darlington
Darth Vader S M

Daydream Believer
Daytona
Debbiedoit
Dekanen K
Delicious Laser
Delicious One
Deliciousstone
Denimcowboy
Desavi D
Desert Fox
Destiny
Diablo Bork
Diamant Østervang
Diamond Is Rough
Diamondwind
Dickson Shadow

Dicte Skovsende
Dior Vincent
Diva De Meaux
Diva Sisa
DjohnDjohn
Dolly Park
Dominique A P
Don Cash
Donatello Garbo
Donato Gilbak
Donato Hyrdehøj
Donna Di Damgård
Dontpaytheferryman
Dorikan Lund
Dortmund
Double Up

Doyouwishdiamond
Dream Girl
Dream Hastrup
Dream Kåsgård
Dream Lady Dream
Dream of Success
Drønviktormolar
Ducato
Duka Moseby
Dumbo
Dusty Shadow
Fiftyshadesof Sisu
Follow Me Sisu

Anmeldte heste til Aalborg Store Pris 2019:
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SATS, LAYOUT OG TRYK: Dansk Hestevæddeløb

Væddeløbsbladet påtager sig intet ansvar for fejl i travkalender og leverings-
forsinkelser. Eftertryk uden tilladelse forbudt. Holdninger eller synspunkter, 
der kommer til udtryk i artikler eller leder i dette blad, tilhører den, der taler. De 
kan ikke opfattes som officiel holdning hos Dansk Travsports Centralforbund.

VÆDDELØBSBLADET UDGIVES I SAMARBEJDE MED
DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND
Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon: 8881 1200

DANSK HESTEVÆDDELØB SPORT & UDVIKLING
Sletvej 2D · 8310 Tranbjerg J · Telefon 8881 1222

DET DANSKE TRAVSELSKAB
Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon: 8881 1201

BILLUND TRAV
Nordmarksvej 1 · 7190 Billund · Telefon: 8881 1204

BORNHOLMS BRAND PARK
Segenvej 41 · 3720 Åkirkeby · Telefon: 8881 1209

FYENS VÆDDELØBSBANE
Prins Haralds Allé 51B · 5250 Odense SV · Telefon: 8881 1205

JYDSK VÆDDELØBSBANE
Observatorievejen 2 · 8000 Århus C · Telefon: 8881 1202

KLAMPENBORG GALOPBANE
Klampenborgvej 52 · 2930 Klampenborg · Telefon: 8881 1210

NYKØBING FALSTER TRAVBANE
Gedser Landevej 22 · 4800 Nyk. Falster · Telefon: 8881 1208

RACING ARENA AALBORG
Skydebanevej 25 · 9000 Aalborg · Telefon: 8881 1207

SKIVE TRAV
Flyvej 2 · 7800 Skive · Telefon: 8881 1206

Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer:
Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5
Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. For alle 
ligaerne gælder det, at der gives point efter følgende 
skala i de indledende afdelinger: 25-12-8-6-4 point til 
de fem først placerede heste – samt 1 point til øvrige 
startende. Ved et evt. dødt løb gives der point efter den 
opnåede placering, hvilket vil sige, at der ved dødt løb på 
førstepladsen gives 25 point til alle de først placerede 
heste uanset om der er tale om to, tre eller flere heste 
der løber dødt løb. Dette system gælder ligeledes ved 
dødt løb på en af de øvrige pointgivende placeringer.
Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en finale 
giver point. Når finalen i en liga er afviklet starter alle 
heste igen med 0 point i den pågældende liga. I de 
indledende afdelinger udtages hestene efter reglerne 
for udvælgelse af heste til ordinære løb.

Hestene med flest point fra de indledende afdelinger 
har fortrinsret til start i finalerne – ved pointlighed gives 
der fordel til hesten/e med flest startpoint, derefter lod-
trækning. For at kunne starte i en finale i de respektive 
ligaer skal hesten have point fra en indledende afdeling i 
den pågældende liga.

For liga 1 gælder dog følgende regel:
Bliver der ikke inden startmeldingsfristens udløb til en 
finale i liga 1 startmeldt 12 heste (eller hvor mange 
heste der måtte være det maksimale antal) med point fra 
de indledende afdelinger er der åbent for startmelding 
af alle øvrige heste, der opfylder løbets proposition (som 
udtages efter reglerne for udvælgelse af heste til ordi-
nære løb). Disse heste skal ligeledes startmeldes efter 
gældende regler og kommer derefter med i lodtræknin-
gen om startpladserne i løbet.

For alle ligaer gælder følgende:
For heste der har optjent point i en indledende afdeling 
gælder det, at de må starte i finalen for denne liga 
uanset om deres startpræmiesum i tiden mellem den 
indledende afdeling og finalen er gået ”over” ligaens 
grundlag (såfremt hesten har point nok til at komme 
med i finalen). Hvis en hest opnår point i flere ligaer må 
kredsen omkring hesten frit vælge, hvilken finale de 
ønsker at deltage i (såfremt hesten har point nok til at 
komme med i finalen).

For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle 
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point i de 
indledende afdelinger. Antallet af pladser efter point vil/
kan være beskrevet særskilt for hver finale.
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FORSIDEFOTO
Aalborg-træner Peter Jensen har 
ligget i Top 5 hele sin trænerkarriere, 
men stopper karrieren denne sommer.
Foto: Burt Seeger
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Udbydes af Danske Licens Spil A/S

MÅSKE VED 
EKSPERTEN  
NOGET  
DU IKKE VED
(SELVOM DET SELVFØLGELIG 
ER USANDSYNLIGT)

Nyhed! SpilMed – eksperterne

SpilMed er vores seneste nyskabelse indenfor 
spil på heste. Vores eksperter laver hver dag 
bon’er til forskellige baner – både danske og 
udenlandske – som du med et enkelt klik kan 
spille. Perfekt, hvis du ikke aner, hvad du skal 
spille 30 sekunder før starten går. Og perfekt, 
hvis du mangler et varmt tip. Tjek eksperternes 
bon’er – og deres tilbagebetalingsprocent – på: 
dantoto.dk
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6Spil på 

hestevæddeløb
Det har aldrig været nemmere!

Spil nu på 
DERBY25.DK

• Store millionpuljer – hver uge
• Tre klik og dit spil er placeret
• Støt sporten, når du spiller

18+. StopSpillet.dk
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