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Så er det DERBYTID!
Hvis man er vaskeægte sportsnørd, så er de
ulige år altid lidt kedelige. For man ved, at
der hverken er EM eller VM i fodbold, og
OL falder også altid i et lige årstal. Så man
må nøjes med Wimbledon i tennis og Tour
de France, men SÅ bliver det alligevel august,
og så er det DERBYTID!
Der er masser af spændende storløb i Danmark og udlandet i maj, juni og juli – men
uanset hvordan man vender og drejer det, så
er Derbyweekenden bare magisk. For mange
er det den eneste gang om året, hvor man
er på plads på Charlottenlund Travbane. Der
er lidt færre folk på lægterne end i ”gamle
dage”, men der er stadig kanonstemning på
den åbne tribune, hvor der bliver klappet
taktfast ved både præsentation, med en omgang til mål og i opløbet.
De mest åbne Derbyer i mange år
Det er virkelig ikke let at regne Derbyvinderne ud i år. I dette nummer af Væddeløbsbladet har vi naturligvis lavet ”Derbybarometre”, hvor Top 5 hos både hingstene
og hopperne vurderes. Det var ikke helt let.

Daytona vandt Jydsk 4-årings Grand Prix,
men det var første gang den mødte årgangens top. Dumbo løber altid med frem,
men har ikke vundet årgangsløb. Donatello
Garbo har ikke været for heldig på det seneste, vender bøtten nu? Og sådan kan man
blive ved.
Hos hopperne er det ikke lettere. Siden
3-årssæsonen har der været ene forskellige vindere af de store løb. Destiny vandt
3-årings Hoppe Grand Prixet, Dicte Skovsende vandt Hoppe Kriteriet, Delicious One
vandt Grand Circle, Danielle D D vandt
Avlsløb for Hopper og i år vandt Dusty
Shadow så 4-årings Hoppe GranD Prixet.
Klampenborg i fuld galop
Der er også snart Galop Derby på Klampenborg. Her får vi til gengæld en ret klar favorit i Marc Stott-trænede Queen Rouge, som
har vundet Svensk 1000 Guineas og senest
var tredje i Svensk Galop Derby. Klampenborg-træner Bent Olsen stiller med to gode
kort i Silverstone og Sankt Peder – begge ejet
af Kjeldsbjerggaard ApS – så der bliver også

krig på kniven, når galopbanen slår portene
op til Derby søndag 11. august.

Auktioner på Falster, York og i Aalborg
Ellers er det auktionstid. Tryktid og distributionstid når at overhale Selected Sales åringsauktionen på Nykøbing Falster Travbane
onsdag 31. juli. Derudover sætter vi X ved
lørdag 24. august, hvor der er Derbyauktion på York Stutteri og knap tre uger senere – fredag 13. september samme sted – er
det Scandinavian Yearling Sales med 118
galopåringer under hammeren. Dagen efter i
Aalborg gælder det så Opdrætterforeningens
åringsauktion på Racing Arena Aalborg ifm.
Aalborg Store Pris-weekenden.
Kataloget til Derbyauktionen med 59
spændende og velafstammede åringer er vedlagt dette nummer af Væddeløbsbladet. God
fornøjelse med begge dele!

Sportslige hilsener
Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet
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DAYTONA
– en rigtig racermodel
by

ind

le H

o: O
Fot

Dansk Trav Derby 2019 har i skrivende stund medio juli efter
Jydsk 4-årings Grand Prix er kørt, minimum en håndfulde seriøse vinderbud
– samt en hel hær af spændende boblere
Tekst og foto: Jesper Elbæk

D-årgangen havde jo som 2-års en kronet konge i form af Peter
Rudbeck-trænede Dontpaytheferryman, som vandt seks gange i seks
starter, og til gallaen både blev kåret til ”årets 2-åring” og ”årets hest
alle kategorier”.
Det skete efter sejre i såvel Jydsk 2-årings Grand Prix og Dansk
Opdrætningsløb. Dontpaytheferryman var aldrig i nærheden af nederlag, men som 3-års sidste år kom der lidt grus i maskineriet, ”Færgemanden” var ikke længere urørlig, og Rudbecks hest vandt faktisk
ikke nogen af årgangsløbene. I år har det så været helt skraldespand
for Dontpaytheferryman, men det kan du læse meget mere om i
artiklen ”Færgemandens Forlis” andetsteds i dette nummer af Væddeløbsbladet. I 11. time kort før redaktionens deadline viste Dont-
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paytheferryman så forbedrede takter i løbet ”Derbyoptakten” på
Fyens Væddeløbsbane i Odense, hvor Peter Rudbecks hest så langt
bedre ud i stilen, og tog en stensikker sejr efter at være blevet forceret
til spids på første langside. Var sidenhen aldrig for alvor truet, og det
var en småt rørt Peter Rudbeck som en – lige så rørt – Fast Track-reporter Nicole Marsing snakkede med efter løbet.
Så Færgemanden maser sig ind på listen på en fjerdeplads. Det kan
ikke blive til en topplacering med de viste løb i år, men lur mig, om
ikke Peter Rudbeck har sin hest i topskik i såvel Derbyprøven som
i Derbyet. Det var en chance at tage en start mellem Grand Prix og
Derbyprøven, for Dontpaytheferryman ville miste en masse point
ved et nul, idet det var tredjepladsen fra Dansk Trav Kriterium, som
ville glide ovenud af resultatlisten.
”Årets 3-åring” sidste år blev Diamondwind fra Peter Untersteiners
stald. Den fik titlen efter sejre i såvel Dansk Trav Kriterium og Grand

01: Daytona

Afstamning: Ganymede – Miranda

Derbybarometret er udarbejdet
med deadline 20. juli 2019.
Listen er forbeholdt danskfødte
4-årige hingste/vallakker
og for at komme på listen kræves det,
at hesten har gjort mindst
én start i Danmark i år.

Statistik 2019: 7 starter: 4-1-0

Indkørte præmier 2019: 371.000 kr.
Total præmiesum: 395.350 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.13,5/1.13,5

Største præmie: Jydsk 4-årings Grand Prix (330.000 kr.)
Træner: Steen Juul, Charlottenlund
Ejer: Takethem I/S

Opdrætter: Frank & Preben Sørensen, Nils Moreau
Kusk: Steen Juul
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Circle 3-års Championat. Men Diamondwind har været ramt af skader og sygdom, og det var en mildest talt dårlig Diamondwind, som
sæsondebuterede 27. juni på Åby Travet. Uplaceret i 1.17,0/2680m,
og dommerne idømte hesten 10 dages startforbud pga. den dårlige
præstation.
Ny dreng i klassen
Diamondwind er ikke at finde i Top 5 på dette Derbybarometer.
Den nye dreng i klassen, Daytona, er til gengæld braget ind på årgangsscenen med samme fart som én de racerbiler, som Ganymede-sønnen muligvis er opkaldt efter. Daytona havde op til Grand
Prix-prøverne i Aarhus galopperet tre gange i træk. Den ene gang 7.
juni på Lunden kom den flyvende tilbage, og vandt alligevel – og faktisk lavede Daytona samme nummer i Grand Prix-prøven, hvor den
kom flyvende langt ude i banen efter galop, og nåede andenpladsen
bag vinderen Diamant Østervang.
I selve Grand Prixet viste kusken Steen Juul prøver på sine store
taktiske evner. Ingen af favoritterne i første række havde udvist store
spidskompetencer udi starthurtighed. Ikke bortset fra nevøen Morten Juuls Dickson Shadow i hvert fald. Så dén fik lov til at bombe
til spids, og så sørgede Steen Juul for at være så tæt på, at han kunne
køre frem som den første og overtage spidsen på første langside.
Resten af løbet var ikke legeværk, for Daytona måtte holdes reelt i
gang op ad bakken på Jydsk Væddeløbsbanes opløb, og konkurrenterne kom i gode angreb ude i banen. Men Steen Juul og Daytona
holdt hjem, og således kunne ejerkredsen Takethem I/S fejre sejren
behørigt i vindercirklen med champagnesprøjt, og hvad der ellers
hører til. Og ja, Takethem I/S er den samme personkreds, som ejede
stjernetraveren Takethem, som sluttede karrieren i maj måned i år.
Det var første gang Daytona mødte årgangstoppen, men den klarede

det altså med bravur, og de kommende storløb vil vise, om det var en
enlig svale. Jeg tror dog Daytona vokser med opgaven.
Den flyvende elefant
Andenpladsen på denne liste kommer Dumbo, som var anden i Jydsk
4-årings Grand Prix efter en forrygende afslutning ude i banen. Dumbo fik lidt heldigt angrebsplads, da Dortmund galopperede efter lidt
trafikproblemer med Dream Kåsgård, men der åbnede sig en ladeport
for Dumbo, som speedede frem til andenpladsen for Gordon Dahl.
Wishing Stone-sønnen Dumbo er ikke nogen sejrsmaskine, og har
kun vundet to gange i 21 starter. Men hvad gør dét, når indtjeningen
lyder på gode 563.070 kr.? Dumbo var tidligt klar, og var tredje i
såvel Jydsk 2-årings Grand Prix og Dansk Opdrætningsløb. Sidste
år var ”den flyvende elefant” fra Stutteri Disney anden i Dansk Trav
Kriterium, anden i Dansk Avlsløb og tredje i Grand Circle 3-års
Championat. Bliver de mange gode placeringer vekslet til en Derbysejr? Det vil kun tiden vise, men Dumbo har i hvert fald været garant
for gode præstationer hele vejen igennem sin karriere.
På tronen og ned igen
For ikke ret længe siden hed manges Derbyfavorit Donatello Garbo.
Den Lindhardt Jensen-trænede hest, som vi portrætterede i Væddeløbsbladet juni, vandt Frosty Hanovers Mindeløb på Skive Travs
Musketerdag slutningen af april på en forrygende slutspeed, og i starten efter viste den også en flot præstation mod skrappe modstandere
på Copenhagen Cup-dagen. Den tyske Derbyvinder Mister F Daag
vandt løbet, og Donatello Garbo var handicappet af dårligt startspor.
Herefter kom der dog lidt ridser i lakken efter en uheldig Grand
Prix-prøve, hvor kusken René Kjær valgte at blive siddende i inderbanen, da der kom angreb bagfra. Det viste sig bagefter at være en

02: Dumbo

03: Donatello Garbo

Statistik 2019: 4 starter: 0-2-1

Statistik 2019: 6 starter: 1-2-0

Afstamning: Wishing Stone – Lipstick Jungle
Indkørte præmier 2019: 152.500 kr.
Total præmiesum: 563.070 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.14,1/1.15,9

Største præmie: Andenplads Jydsk 4-årings Grand Prix
(132.000 kr.)

Træner: Gordon Dahl, Aalborg
Ejer: Stutteri Disney

Opdrætter: Carsten S. Nielsen

Kuske: Jeppe Juel, Gordon Dahl
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Afstamning: Wishing Stone – Genya Garbo
Indkørte præmier 2019: 122.750 kr.
Total præmiesum: 548.407 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.13,7/1.13,9

Største præmie: Andenplads Jydsk 3-årings Grand Prix
(100.000 kr.)

Træner: Lindhardt Jensen (a), Aarhus
Ejer: Lindhardt Jensen

Opdrætter: Jens U. Nielsen

Kuske: Kenneth Nielsen, René Kjær

fejl, for spidshesten D J O’kay havde en dårlig dag, og så fast Donatello Garbo fast, indtil det var for sent.
Kom med i Grand Prixet på wild card via pointberegningslisten,
men havde heller ikke noget held i finalen. Her kom Donatello Garbo nemlig i problemer, da Dortmund galopperede i sidste sving,
og Lindhardt Jensens hest måtte korrigeres så meget, at den tabte
rigtig meget fart, og kun var femte i mål. Mellem prøven og finalen
startede Donatello Garbo i øvrigt i Skive, hvor den løb en 1.14-tid
på 2590m, og viste prøver på sin suveræne speed, som blev spillet ud
på bageste langside.
Har en enkelt storløbssejr i bæltet, nemlig Dansk Avlsløb 2018,
og var derefter anden til Diamondwind i Grand Circle 3-års Championat. Var også anden i Jydsk 3-årings Grand Prix til Da Vincin
Peak, så Donatello Garbo har hele karrieren været med helt i toppen
af D-årgangen.
Masser af boblere
Som nævnt i indledningen, så har D-årgangen rigtig mange gode
heste, og startsporene i Derbyprøverne kan i høj grad være med til
at afgøre tingene i år.
En hest som Dortmund holder jeg højt. Står i skrivende stund
med under 100.000 kr. på kontoen, men har haft uheld med på vejen. Galoppen i Jydsk 4-årings Grand Prix var ikke kun Dortmunds
egen skyld, og kusken Marc Bæk Nielsen havde kørt et helt perfekt
løb i andet par udvendigt. Det lignede noget stort, da Bæk trak i
venstre line med 400m til mål, men det endte skidt, og man skal
lige huske på, at Dortmund i prøven vandt efter et løb i dødens på
Dontpaytheferryman.
Dickson Shadow med Morten Juul er en anden kandidat til en
fremskudt placering i Derbyet. Ejerne Team A P ønsker at Morten

Juul sidder i sulkyen, og det gjorde de i øvrigt også med årgangshesten Blachman, som jo vandt Jydsk 3-årings Grand Prix til 44 gange,
og også deltog i Derbyet.
Dickson Shadow er hurtig fra start, og kan også stå distancen.
To vigtige egenskaber for en Derbyhest. Kusken har ikke den
store erfaring med at køre årgangsløb, men virker nu til at tage
det hele ret cool.
Diamondwind har vi været inde på. Den skal vise mere, før
den kan placeres i toppen af Derbybarometeret. En hest som
Da Vinci Peak vandt Jydsk 3-årings Grand Prix sidste år på en
fantomspurt langt ude i banen, og vekslede faktisk Donatello
Garbo ned ved den lejlighed.
Herefter har der været meget brok, og Da Vinci Pea løb uplaceret i både Kriteriet og Grand Circle, ligesom det blev galop
i sæsondebuten i Sprintermesteren i Billund. Viste en fin afslutning i prøven bag Dortmund og Dickson Shadow, men i
selve Grand Prixet blev Da Vinci Peak kørt noget defensivt, og
sluttede uden for præmierækken.
Dream Kåsgård skal også nævnes. Vandt flot sin prøve til
Jydsk 4-årings Grand Prix fra dødens på Dumbo, men havnede
i dødens i finalen, og måtte nøjes med fjerdepladsen. Er blevet
hærdet i hård konkurrence på Solvalla i en del starter, og trænes
jo af Roger Walmann.
Diamant Østervang fra Aalborg-træner Pauli Andersen vandt
en prøve til Grand Prixet efter en flot præstation fra dødens,
men var uheldig i finalen. Don Juan D K er en dansk Great
Challenger-søn, der løber og gør det godt i Norge for Sigbjørn
Kolnes. Prøves efter deadline på dette magasin for første gang
på lang distance. I Norge finder man også outsideren Dansken,
som trænes af Per Gottling.

04: Dontpaytheferryman

05: Dortmund

Statistik 2019: 4 starter: 1-0-0

Statistik 2019: 5 starter: 3-0-0

Afstamning: Cantab Hall – Nobodybeatsthebeat
Indkørte præmier 2019: 57.500 kr.
Total præmiesum: 766.000 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.12,6/1.13,5

Største præmie: Breeders Course (150.000 kr.)
Træner: Peter Rudbeck (a), Skive
Ejer: Stutteri Hole In One

Opdrætter: Peter Rudbeck
Kusk: Birger Jørgensen

Afstamning: Timoko – Odette Vang
Indkørte præmier 2019: 37.500 kr.
Total præmiesum: 83.450 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.15,0/1.15,0

Største præmie: Prøve Jydsk 4-årings Grand Prix (15.000 kr.)
Træner: Marc Bæk Nielsen, Aalborg
Ejer: Team Bakkelygaard & MB Trav

Opdrætter: Tina & Marc Bæk Nielsen

Kuske: Dennis Kristiansen, Marc Bæk Nielsen
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Dusty Shadow
– det støver stadig!
Foto: Ole Hindby
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01: Dusty Shadow

Afstamning: Andover Hall – No Comment
Statistik 2019: 3 starter: 2-0-1

Indkørte præmier 2019: 202.250 kr.
Total præmiesum: 332.750 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.15,4/1.15,4

Største præmie: Jydsk 4-årings Hoppe Grand
Prix (190.000 kr.)

Træner: Jeppe Juel, Aalborg

Ejer: Stald Dusty Shadow (lejer)

Opdrætter: Niels Jørgen Jensen
Kusk: Jeppe Juel

Derbybarometret er udarbejdet med
deadline 18. juli 2019. Listen er forbeholdt danskfødte 4-årige hopper. For at
komme med på listen er det en betingelse, at hoppen har gjort mindst én start
på en dansk bane i 2019.
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Med en reference til en gammel dansk film med Dirch Passer, Karl Stegger,
Ove Sprogø m.fl., så sættes Dusty Shadow øverst på hoppernes Derbybarometer.
Og det støver sandsynligvis stadig på Jydsk Væddeløbsbane,
efter Dusty gav de øvrige baghove i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix
Tekst og foto: Jesper Elbæk

Årgangsløbene for D-hopperne har været vundet af ene forskellige
heste. Ingen hopper markerede sig for alvor som 2-års, og som 3-års
vandt Destiny Jydsk 3-årings Grand Prix, Danielle D D vandt Dansk
Avlsløb for Hopper, Delicious One vandt Grand Circle 3-års Hoppechampionat og Dicte Skovsende vandt Dansk Hoppe Kriterium.
I år har der indtil videre kun været afviklet et enkelt af de store
årgangsløb, nemlig Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, hvor Dusty
Shadow viste sig stærkest efter et hårdt løb i dødens det meste af løbet.
Indledningsvist havde Bent Svendsen taget spids med Duka Moseby, men det skulle senere vise sig, at den gik i stykker undervejs i
løbet, og har nu afsluttet sin karriere. Den første karriere i hvert fald,
for The Liquidator-hoppen bliver forsøgt ifolet allerede i år, efter
sigende med Opdrætterforeningens afdøde avlshingst Gift Kronos,
som også er far til en af D-årgangens øvrige gode hopper Delicious
One.
Der var ikke de store forventninger til Dusty Shadow i Jydsk
4-årings Hoppe Grand Prix. Alle ved, at der er tale om en god hest,
som før finalen havde vundet fire gange i blot seks starter. Men hop-

pen havde været længe væk fra løbene – godt ti måneders pause fra
Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix 2018 og til comebacket på Charlottenlund i juni i år – og hesten træner og kusk Jeppe Juel havde flere gange udtalt, at Dusty Shadow absolut ikke havde fordel af højre
rundt.
Det havde den nok heller ikke i finalen, men Dusty Shadow var
ærlig, og svarede op for gode angreb fra Destiny med Henrik Lønborg og Danielle D D med Jeppe Rask.
Så hvis Dusty Shadow er bedre venstre rundt, så får de andre altså
noget at se til i såvel Derbyprøverne som i Dansk Hoppe Derby.
Jokeren er fra Sverige
Sidste år vandt Destiny som nævnt Jydsk 3-årings Hoppe Grand
Prix, og det skete efter en superstyring af Henrik Lønborg, som havde luret, at Donna Di Damgård ikke havde sine bedste passager i
svingene i Aarhus, så rundt sidste sving trykkede Lønborg for alvor
på med Destiny, som kunne overtage spidsen og ikke lod sig indhente i opløbet.
I prøven til årets Grand Prix vandt Donna Di Damgård let, men i
finalen kom Kasper K. Andersen til at sidde fast bag Duka Moseby.

02: Donna Di Damgård

03: Destiny

Statistik 2019: 3 starter: 1-0-1

Statistik 2019: 3 starter: 0-2-0

Afstamning: Great Challenger – Ragna Opal
Indkørte præmier 2019: 24.095 kr.
Total præmiesum: 225.127 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.12,7/1.16,0

Største præmie: Andenplads Jydsk 3-årings Hoppe
Grand Prix (55.000 kr.)

Træner: Tomas Malmqvist, Jägersro

Ejer: Travtränare Tomas Malmqvist AB
Opdrætter: Kresten Andreasen

Kuske: Kim Eriksson, Kasper K. Andersen
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Afstamning: Explosive Matter – Nanny Fine
Indkørte præmier 2019: 82.500 kr.
Total præmiesum: 428.250 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.14,6/1.14,6

Største præmie: Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix
(137.500 kr.)

Træner: Henrik Lønborg, Aarhus
Ejer: Nørregade 1 Aalborg ApS

Opdrætter: Nørregade 1 Aalborg ApS
Kusk: Henrik Lønborg

Fik hul med 100m tilbage, men tacklede over i accelerationen, og
galopperede tredjepladsen væk kort før målstregen.
Donna Di Damgård trænes i Sverige af Jägersro-træner Tomas
Malmqvist, og har gået 1.12-tider to gange i karrieren allerede. Der
er masser af fart i denne Great Challenger-hoppe, som helt sikkert er
bedst venstre rundt, og bliver en alvorlig udfordrer til Dusty Shadow
til Dansk Hoppe Derby. I øvrigt en sjov detalje, at kusken Kasper
K. Andersen vandt Hoppe Derbyet med Donna Di Damgårds mor
Ragna Opal. Det var tilbage i 2012.
Destinys mor Nanny Fine vandt ikke Hoppe Derby, for hun var så
uheldig at være født i samme årgang som en vis Nobodybeatsthebeat.
Så Nanny Fine måtte nøjes med en ærefuld andenplads, og så må
datteren Destiny jo gøre et forsøg. Begge hopper er i øvrigt ejet af
Svend Gerlif fra Aalborg.
To storløbsvindere med på listen
Nummer fire på listen bliver Jeppe Rask-trænede Danielle D D, som
i vinterpausen var igennem en operation for mus. Gik direkte ud i
sæsondebut i Grand Prix-prøven, hvor den var tredje til Delicious
One og Destiny efter en god afslutning.
I selve Hoppe Grand Prixet sad Danielle D D længe lukket inde
i inderbanen, men Jeppe Rask var lynhurtig til at finde et hul midt
på opløbet, og Danielle D D afsluttede med fuld fart over mål som
tredje til Dusty Shadow og Destiny.
Delicious One vandt sidste år Grand Circle 3-års Hoppechampionat i Billund, og vandt også sin Grand Prix-prøve i overbevisende stil
fra spids. I finalen galopperede Delicious One fra start. Kusken Steen
Juul var ikke tilfreds med startpersonalets ageren i startbilen, men det

er sådan set vand under broen, for der blev ikke ringet omstart, og
Delicious One var væk. Kom siden rigtig flot tilbage til sjettepræmien. Er i øvrigt også datter af en Hoppe Derby-vinder, nemlig Irony
Of Fate, som Steen Juul vandt Hoppe Derby med i 2005.
Boble, boble, boble…
Der er masser af gode hopper i D-årgangen. Masser af boblere
med andre ord… Team Lundens Dream Girl er skrap og ikke
mindst starthurtig. Har fart i kroppen, og løb 1.12,6 som anden
til Paul Hagoort-trænede Zante Grif på Sprintermesterdagen i
Billund.
Daydream Believer trænes ligesom Danielle D D af Jeppe Rask i
Skive, og kan man forestille sig en situation, hvor Rask skal vælge
imellem nabofamiliens hest og hans egen families hest i Dansk
Hoppe Derby? Daydream Believer er i hvert fald et stort talent,
som desværre var skadet op til Grand Prix-prøven og måtte slettes, men har siden vundet en flot sejr på speed.
Team Friis har en spændende Wishing Stone-datter i form af
DoYouWishDiamond, som ved denne artikels deadline står med
to sejre i træk, den ene på en 1.13-tid.
Aalborg-træner Marc Bæk Nielsen har Diva Sisa, Team Pauli Andersen har Diana Østervang, Team Lønborg havde Dolce
Gabbana, som netop er handlet til tyske interesser, Kaj Jensen
har Daisy H J som var fjerde i Hoppe Grand Prixet samt Donna
Lupo, som er kommet fint tilbage til løbene.
Denne artikels skribent kan sagtens have overset en hest eller to.
Og der er også før kommet en komet ud af ingenting de sidste par
måneder op til Derby og Hoppe Derby.

04: Danielle D D

05: Delicious One

Statistik 2019: 2 starter: 0-0-2

Statistik 2019: 4 starter: 1-0-0

Afstamning: From Above U S – Puk Egely
Indkørte præmier 2019: 49.750 kr.
Total præmiesum: 209.500 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.14,5/1.15,2

Største præmie: Andenplads Grand Circle 3-års Hoppechampionat (68.000 kr.)

Træner: Jeppe Rask, Skive
Ejer: Mikael Danielsen

Opdrætter: Mikael Danielsen
Kusk: Jeppe Rask

Afstamning: Gift Kronos – Irony Of Fate
Indkørte præmier 2019: 42.000 kr.
Total præmiesum: 268.730 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.14,5/1.14,5

Største præmie: Grand Circle 3-års Hoppechampionat
(170.000 kr.)

Træner: Christian Clausen, Charlottenlund
Ejer: C. & C. Juul & C. Clausen
Opdrætter: Camilla Juul

Kuske: Christian Clausen, Steen Juul
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Giver Queen Rouge

første Derby-sejr til Marc Stott?
I fjor havde Aarhus-træner Marc Stott favoritten til Dansk Derby i King David, som måtte
”nøjes” med en andenplads bag Catherine Erichssens Master Bloom. Igen i år har landets i
år næstmest vindende galoptræner et godt bud på en Derbyvinder

Queen Rouge efter sejren i Svensk 1000 Guineas med over en halv million i førstepræmie. I midten i blåt hestens ejer Karin Salling og til
venstre med hvidt slips, hestens træner Marc Stott. Foto: Elina Björklund, Svensk Galopp
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Tekst: Henrik Brendholdt

Stotts store Derbyhåb er den fukse hoppe Queen Rouge. Med feltets
klart højeste handicaptal på 85 og en skræmmende resultatrække, så
ser det på papiret godt ud for Marc Stott i hans bestræbelser, trods en
kort trænerkarriere, på at vinde sin første Derby-sejr.
Queen Rouge, som er en stor flot fuks hoppe opdrættet på Stutteri
Hjortebo, udstråler på alle områder klasse, og viste allerede i toårssæsonen, at hun er en hest ud over det sædvanlige. I debuten den 29.
september 2018 blev det til en andenplads bag Bent Olsens Sankt
Peder, og dén start forbedrede Lord Of England-datteren så meget, at
næste start på Jägersro gav en sejr over 1600 meter, hele otte længder
før andenhesten i mål.
Toårssæsonens tredje og sidste start gav en flot andenplads i et af
de større løb, Svensk Kriterium, hvor Karin Sallings tophoppe kun
var slået med et hoved af Two Eyed Jack. Andenpladsen gav 94.538
kroner ind på kontoen.
Et skridt yderligere op i år
Allerede ved staldrundgangen i marts måned på Jydsk Væddeløbsbane, lyste den fukse hoppe op, og træner Marc Stott talte med store
ord om hoppen. Det har ”Dronningen” absolut levet op til med fire
flotte løb i år.
Den 4. maj sejrede Queen Rouge sikkert under den faste rytter
Oliver Wilson i 3-års Trial over 1600 meter. Efter et afventende ridt,
angreb Oliver Wilson smart indvendig, da feltet ramte lige bane – og
Queen Rouge fløj frem til en fem længders sejr før en af de værste
konkurrenter i Dansk Derby, Bent Olsens Silverstone
Som kæmpefavorit i Kahyl Mowerinaløb med en førstepræmie
på 125.000 kroner, så viste Queen Rouge igen klassen med en let
fem længders sejr foran Good Look og My Shy Girl. Endnu engang
stod de øvrige deltagere stille, da storhesteejer Karin Sallings øjesten
speedede forbi alt og alle til slut.
Karrierens største præmiesum blev sikret 16. juni på Bro Park,
hvor Oliver Wilson dirigerede hoppen til karrierens fjerde sejr. Det
var i Svensk 1000 Guineas med rare 509.740 kroner i førstepræmie.
Her var heste som Sea Race og Candyflower nærmeste vidner.
Karrierens største opgave var i seneste start midt i juli måned, hvor
det gjaldt Svensk Derby om en samlet præmiesum på hele 3 millioner s.kr. Her var det første gang Stutteri Hjortebo-afkommet skulle
prøve de 2400 meter.
Oliver Wilson havde den Marc Stott-trænede hoppe velplaceret
midt i feltet undervejs, og da favoritten Red Cactus m.fl. angreb ned
mod sidste sving, forsøgte Oliver Wilson at gå med. Parret blev kortvarigt generet, men kom alligevel i et godt angreb ind på lige bane.
Indvendig fik den senere vinder Red Cactus perfekt plads, og fløj
frem til sikker sejr. Midt i banen fik Queen Rouge ”trafikproblemer”, og blev generet af Jazz Eksplosion. Der blev herefter aldrig helt
frit løb. Alligevel stred Queen Rouge mesterligt de sidste 200 meter
og var fjerde i mål. Jazz Eksplosion blev deklasseret, og derfor blev
Queen Rouge rykket en plads længere frem som tredje.
Queen Rouge mødte de bedste 3-åringer i Skandinavien i Svensk
Derby, og viste endnu engang sin klasse. Marc Stotts hest viste desuden, at den sagtens magter de 2400 meter, som også er distancen i
Derbyet. Marc Stotts hest trives på Klampenborg Galopbanes græstæppe, og modsat King David i fjor, så formår hoppen at slappe af
i et felt undervejs. Der skal en meget god hest til at besejre Queen

Rouge i Dansk Derby 2019, som rides søndag den 11. august om en
samlet præmiesum på en rund million kroner.
Den står og kalder på mig
Ikke uventet er træner Marc Stott meget optimistisk på Lord Of
England-datterens chancer.
– Jeg står med temmelig stor chance for at vinde et Derby. Jeg
trænger til en Derby-sejr. Det lyder lidt forkælet, men den står og
kalder på mig, smiler Marc Stott.
– Queen Rouge er meget anderledes end King David. Hun er
meget stærkere, og slapper mere af undervejs. Hun er topfin i træning og en professionel hest. Hun fik en uheldig sidste kilometer i
Svensk Derby, og havde været mindst anden med et bedre løb. Jeg
tror hun er lidt bedre på græs, og jeg bliver skuffet, hvis hun ikke
vinder Dansk Derby.
Silverstone bedste modbud
En anden hoppe, Bent Olsen-trænede Silverstone, ligner efter opvisningen senest i Derby Trial Stakes det bedste modbud til storfavoritten. Pistachio-datteren trives virkelig over de længere distancer, og de

Foto: Burt Seeger

01: Queen Rouge

Afstaming: Lord Of England (GER) – Tolerate (GB)
Statistik 2019: 4 starter (3-0-1)

Indredne præmier 2019: 1.037.738 kr.
Total Præmiesum: 1.181.341 kr.

Største præmie: Svensk 1000 Guineas (509.740 kroner)
Vigtigste egenskab: God speed
Generalhandicap: 85

Træner: Marc Stott, Aarhus
Ejer: Karin Salling

Opdrætter: Stutteri Hjortebo
Rytter: Oliver Wilson
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2400 meter sidder lige i øjet for Kjeldsbjerggaard ApS’ måske bedste
bud på en Derbyvinder.
Det var ”først” i karrierens fjerde start, at Silverstone kom først i
mål. Karrieren blev indledt lidt blødt. Først var hoppen uplaceret i
debuten, og sidenhen blev det til en tredjeplads på Fyn i York Stutteri
Fyens 2-års Grand Prix. Formkurven var stødt opadgående, vist med
en fjerdeplads på Bro Park i Breeders Trophy Juvenile.
Man fik dog for alvor øjnene op for Bechmann Racing-opdrættet,
da det blev til sejr i Vinterfavoritternes Ærespræmie på hjemmebanen, kort før Søren Jensens Nokengang. Toårssæsonen blev afsluttet
på dirten på Jägersro, hvor det blev til en sjetteplads i Svensk Kriterium, bl.a. bag Queen Rouge.
Også treårssæsonen blev indledt på det jævne. Først med en andenplads på afstand bag Queen Rouge, og derefter en noget skuffende
femteplads i Mowerinaløbet. Begge løb var dog over kun 1600 meter.
Det har været en helt anden udgave af Silverstone, vi har set over
de længere distancer de seneste tre starter. Først vandt den ”skidtlet”
med seks længder før A Dream Carlras over de 2200 meter i et lille

Foto: Burt Seeger

felt. Herefter var hoppen den moralske vinder den 22. juni, hvor den
blev generet midt i opløbet, og alligevel kom flyvende ude i banen til
slut og var knebent slået af Brian Wilson Dragons’ Den.
Fremgangen fortsatte i Derby Trial Stakes, hvor årets anden sejr
kom i hus. Her overtog Silverstone føringen fra Frasetti Cieli ind på
lige bane, og var i føring igennem hele opløbet til en sikker sejr. En
sejr, der styrker Silverstones aktier i kampen om en topplacering i
Dansk Derby 2019.
– Den er en vinder, især når den ikke bliver redet ned. Den var
bare bedre end de andre i Derby Trial Stakes og er en fantastisk hest,
udtaler Bent Olsen, som dog har flere spændende deltagere i årets
største galopløb i Danmark.
Samme ejers Sankt Peder, som tidligere i år vandt Århus Stiftstidende Jydsk Derby er også blandt de udvalgte i top fem i årets ”Derbybarometer”. Reliable Man-sønnen har været i pengene i samtlige
syv starter i karrieren, og virker også distancesikker.
Allerede i fjor blev det til to sejre, og efter en tur på Jägersros dirt,
hvor Kjeldsbjerggaard ApS’ hest ikke trivedes, så var den flyvende i

Foto: Burt Seeger

02: Silverstone

03: Sankt Peder (GER)

Statistik 2019: 5 starter (2-2-0)

Statistik 2019: 3 starter (1-0-0)

Afstamning: Pistachio (GB) – Loquita
Indredne præmier 2019: 77.000 kr.
Total præmiesum: 255.647 kr.

Største præmie: Vinterfavoritternes Ærespræmie
(125.000 kr.)

Vigtigste egenskaber: Distancestærk og slapper godt af
undervejs

Generalhandicap: 80

Træner: Bent Olsen, Klampenborg
Ejer: Kjeldsbjerggaard ApS

Opdrætter: Bechmann Racing
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Afstamning: Reliable Man (GB) – Savannah Blue (GER)
Indredne præmier 2019: 182.641 kr.
Total præmiesum: 271.891 kr.

Største præmie: Jydsk Derby (175.000 kr.)
Vigtigste egenskab: God speed
Generalhandicap: 78

Træner: Bent Olsen, Klampenborg
Ejer: Kjeldsbjerggaard ApS
Opdrætter: Sverige

Jydsk Derby, hvor den trods trafikproblemer i sidste sving, alligevel
spurtede forbi alt og alle for rytter Elione Chavez, og sikrede sine
ejere førstepræmien på 175.000 kroner.
Senest fik den hårde spor rundt opløbssvinget i Derby Trial Stakes,
og sluttede flot af udvendigt til en fjerdeplads bag staldkammeraten
Silverstone. Er distancesikker og god til at slappe af undervejs, og kan
runde mange de sidste 2-300 meter.
– Jeg tror faktisk Sankt Peder er en større chance end Silverstone.
Derby Trial Stakes var ikke, hvad det drejer sig om for ham, og målet
er at gøre ham klar til Dansk Derby. Han fik ikke jordens heldigste
løb i Jydsk Derby, men vandt alligevel, og heller ikke senest. Elione
Chavez sagde senest ”dén rider jeg i Dansk Derby!”.
Frasetti Cieli og Good Fella de næste
De tre ovennævnte har vist klasse siden toårssæsonen. De to sidste heste i dette ”Derbybarometer” startede ikke i fjor, og var for
et par måneder siden ukendte i denne sammenhæng. Lennart
Reuterskjøld Jr.-trænede Frasetti Cieli meldte sig for alvor ind

Foto: Elina Björklund, Svensk Galopp

i Derby-sammenhæng efter sin flotte andenplads i Derby Trial
Stakes bag Bent Olsens Silverstone. Light Valley Stud-afkommet
førte undervejs, og selv om Silverstone gik let forbi ind på opløbsstrækningen, så trak halvsøsteren til Spicy Mix helt til stregen, og
forsvarede flot sin andenplads.
Dermed fulgte Stall Tandems hest fremgangen op efter sejren i
starten før i Guineas Classic Consolation på Bro Park.
Lige efter ovennævnte i Derby Trial Stakes var Søren Jensen-trænede Good Fella, som med en tredjeplads steg fra 76 til 78
i handicap. Center Divider-sønnen er dén blandt de fem nævnte,
der kan være gået mest frem mod Derbyet, da det kun er blevet til
to starter hidtil. Først overraskede vallakken ved at vinde i debuten over 2200 meter over Mowerina-toeren Good Look.
Herefter en tredjeplads i allerede nævnte Derby Trial Stakes,
hvor Nicolaj Stott havde sin hest som femte/sjette undervejs, og
hvor den sluttede godt af til tredjepladsen. Træner Søren Jensen
vandt senest Dansk Derby i 2017 med Sir Herman. Good Fella
kan være hans bedste bud i årets udgave.

Foto: Burt Seeger

04: Frasetti Cieli (GER)

05: Good Fella

Statistik 2019: 6 starter (1-1-2)

Statistik 2019: 2 starter (1-0-1)

Afstamning: Juniper Tree (IRE) – Female Voice (SWE)
Indredne præmier: 140.736 kr.
Total Præmiesum: 140.736 kr.

Største præmie: Guineas Classic Consolation (109.230
kr.)

Vigtigste egenskab: Virker som råstærk og entaktet type
Generalhandicap: 77

Træner: Lennart Reuterskjøld Jr., Sverige
Ejer: Stall Tandem

Opdrætter: Light Valley Stud

Afstamning: Center Divider (USA) – Good Girl
Indredne præmier 2019: 22.000 kr.
Total præmiesum: 22.000 kr.

Største præmie: Tredjeplads Derby Trial Stakes (16.000 kr.)
Vigtigste egenskab: Står distance
Generalhandicap: 78

Træner: Søren Jensen, Klampenborg
Ejer: Havemanns Aps & Buskop

Opdrætter: Havemanns Aps & Buskop
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Det første D-Derby
kørt efter tid
D-Derbyets historie byder på heste og kuske fra syv forskellige nationaliteter.
Omkring år 1900 begyndte travets årgange at vokse, og der var i året 1900
tilvirket 56 føl i Danmark, mens syv kom til som enten født
af årets importerede hopper eller ved import i selskab med moderen

Tekst: Lars Donatzky

Peder Russel blev let vinder af 1904-derbyets første afdeling, men ak, distancetiden var 18 sekunder dårligere end Allarts,
og sjettepræmien på 100 kr. blev kun
udbetalt, fordi blot fem gennemførte 2.
afdeling.
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De 56 kom fra 139 hopper ved bedækninger af seks hingste, succesrate 40%, og ikke
færre end 29 af årgangens heste var børn
af modehingsten Shadeland Lamott, som i
årene 1900-1903 fik tre vindere af Dansk
Opdrætningsløb.
I denne årgang, der skulle kæmpe i det
første Derby med forbogstav D i 1904,
havde opdrætterne taget tilbuddet om frivillighed med forbogstavet alvorligt, og kun
fem navne af oprindeligt 32 Derbytilmeldte
startede med D. Men D var alligevel det
hyppigste forbogstav.
Bazar, der var lillebror til 1903-Derbyvinder Phoenix, havde vundet Opdrætningsløbet 1902 for D. Keefe. Guy Greenlander,
der var lillebror til det hidtil største unghestetalent, Greenlander Boy, havde vundet
Kriterium 1903 for Robert Uhlig, og Guy
Greenlander var formentlig favoritten sammen med årgangens hurtigste Shadeland
Girl (1.44,0), da Derbyet skulle gå på den
første løbsdag i 1904 d. 8. maj.
Men naturligvis kunne man ikke vide så
meget om hestenes form, når forrige løbs-

dag var den 13. september året inden, hvor
Guy Greenlander (Uhlig) sejrede i tung
bane på flotte 1.45,8 foran fire af de andre
senere Derbydeltagere
Pest eller kolera
Tolv heste viste sig startvillige i Derbyet,
og det fik Det Danske Travselskab til at
dele løbet. Man mente – med megen ret
– ikke, at en linjestart med 12 heste i to
rækker kunne gennemføres retfærdigt.
Til gengæld var delingen af dette og andre klassiske løb heller ikke tilfredsstillende. Hestene blev delt, så de seks dårligste
rekorder mht. præmietider startede i første afdeling, mens de seks bedste startede
i anden afdeling. Heste uden for præmierækken fik slet ikke noteret tid dengang.
Nu skulle det hele afgøres ved bedste kilometertider. De seks ”dårligste” til første
afdeling havde præmietider mellem 1.49
og 1.59 pr. kilometer, mens de bedste havde tider mellem 1.44 og 1.49.
Den første afdeling forløb med let sejr
for Peder Russel (Duckert) i km-tiden 1.
51,6 til odds 23:10, og så vidste favoritterne jo, hvor stærkt de behøvede at køre.

1981: Duvil og Jørn Laursen på æresrunde.
Foto: Burt Seeger.
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Maskinstarten var endnu ikke gennemført i 1923, så den øverste del
af Trav-Tidendes tegning passer lidt bedre til dette D-derby.

Det skulle jo ikke være så vanskeligt at
klare.

1923: Starten beskrives
i Trav-Tidende
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Rumænsk hest og polsk kusk
Det blev en tæt opløbskamp mellem Allart
og Shadeland Girl, sluttende med sejr på
1/10 sekund i 1.45,3 til Allart, mens Guy
Greenlander måtte opgive. De fem andre
deltagere løb hurtigere end Peder Russel,
der således trods sejren i første afdeling måtte nøjes med en sjettepræmie på 100 kr. i
sammenligning med Allarts 2000 kr.
Sejren var den mest overraskende til odds
6,10 i Derbyets dengang blot 7-årige historie, men det var næppe en tilfældighed, at
polakken Robert Uhlig havde valgt Allart
i stedet for Guy Greenlander (Johan Petersen). Måske var sidstnævnte ikke kurant.
Inden løbet havde Allart grænsetiden
1.49 som bedste tid, og når han kom med
i anden afdeling, skyldtes det kun, at hans
rekord var sat som vinder. Det var nok hans
held.
Allart var født i Rumænien af den russiske hoppe Lebedka på fyrst G. Stourdzas
stutteri, hvor hun var blevet bedækket med
Antiago, en amerikaner med Hambletonian

10 som farfars far. Mor og føl blev importeret til Danmark i 1900.
Allart var ikke nogen dårlig Derbyvinder, og så sent som 10-års i 1910 vandt
han det store Klampenborg-løb med 1.200
kr. i førstepræmie i 1.38,7/2600m til det
uhørte odds 40,20! Det var hestens sidste
sæson – aldersgrænsen var nemlig ti år på
det tidspunkt!
Starten – det evige problem
Derbyet blev i 1923 kørt i juni, men først
efter mange løbsdage, idet såvel Lunden
som den i august 1922 åbnede Amager-bane havde haft løb fra begyndelsen af april.
Derfor havde Derbydeltagerne været ude,
og Paul Groch og Golden Arrow havde
vundet årets første storløb, Forårshandicappet med 7.000 kr. i præmiesum.
Fireåringen havde været overlegen med
bl.a. storstjernen Union Boy på tredjepladsen, men denne havde nu også et tillæg på
120 meter over 2300 meter. Odds for Golden Arrow var 21,42, og nu gik det op for
folk, hvilken styrke hesten besad.
Da Trav-Tidende udkom d. 8. juni to
dage før Derbyet, så feltet ud til at blive delt

i to løb ligesom 1904-Derbyet på grund af
de 13 tilmeldte deltagere, men efter kritik
af Kriteriets deling en uge tidligere besindede bestyrelsen sig og lod alle starte i ét løb.
Sportsligt korrekt, hvis man altså kunne afvikle starten retfærdigt…
Løbsk hest, syv startforsøg
og bøde på ”30.000 kr.”
Så vidt jeg kan læse, må der have været i
alt mindst syv startforsøg med afbrydelse
imellem, før en mislykket start blev erklæret gyldig. Martha Myers uheld er beskrevet i ”udklippet”, og i efterspillet fik træner
Frank Starr en bøde på 500 kr. for at forhale starten med hesten Guy Moko. Denne havde efter sigende fået lov til at starte
bag de andre grundet nervøsitet. 500 kr. i
1923 svarer til mere end 30.000 kr. i dag.
En dyr gæstekøretur, men nu var det heller ikke første gang, Starr var på kant med
overstarteren.
Martha Myers var godt oppe på dupperne for Sofus Sørensen efter sin løbske tur,
og hun holdt føringen to en halv omgang.
Men gangarten blev værre og værre, og hun
blev diskvalificeret for urent trav. Så blev føringen overtaget af Danish Boy med Hans
Andersen, som sikkert blev nedkæmpet af
Golden Arrow og Paul Groch.
Vindertiden i den tunge bane var 1.34,3
og vinderodds var 2,91, hvormed Golden
Arrow var blevet kneben favorit mod Flashlight og N.J. Koster, der havde vundet tre af
de fem forrige Derbyer. 12.000 kr. til storhesteejeren Henrik Hansen, mens Opdræt-

terpræmien på 1.000 kr. ved km-tid 1.32
ikke kom til udbetaling.
Riegels hjalp med at afsløre svindel
Seks af 13 startede med forbogstav D, men
ikke den ”mellembrune” Golden Arrow,
der så dagens lys i Chicago. Han kom til
Danmark sammen med moderen Animus i
fødselsåret, og var altså mockindlænder som
Allart.
Importøren var en af de store, nemlig
”farmer” H.C. Riegels. Han spillede en ikke
uvæsentlig rolle i sagen om de to falsknerier – såkaldte ”ringere” – Advance Guard
og Belgic, som kom til Danmark på ”foryngede” papirer. Det var helt andre heste. I
første omgang skrev Riegels under på bestyrelsens afvisning af en protest om svindel fra
bygmester C.L. Müller, men i næste runde
var han med til at afsløre svindlen, og de to
mænd er nok blevet venner på det billede,
vi kan vise.
I øvrigt var det måske godt nok for Golden Arrow og Groch, at Derbyet blev kørt
i Lunden, der havde højrekørsel på dette
tidspunkt, for sæsonens helt store og ofte
urent travende sejrshest var Martha Myers,
hvis 11 sejre alle blev taget på Amagers venstrevolte. Set over karrieren var Golden Arrow dog alligevel bedst med indtjening over
50.000 kr. og 19 sejre for Paul Groch.
Groch – hestebegrænsning
og maskinstart
Den tyskfødte Paul Groch startede i Danmark samtidig med hollandske Niels Jan

Derbyvinderen Golden Arrow var importeret af H.C. Riegels, der under ”ringersagen” havde
været uvenner med C. L. Müller. Her er de to gamle drenge blevet venner igen. Müller til
venstre.

Koster i 1913. Groch blev hurtigt en af
de førende trænere, og han vandt allerede
1914-Derbyet med Edelweiss. Golden Arrow blev fulgt op af Jim Bingen i 1932.
Groch døde i 1944, 65 år gammel, ret kort
tid efter sin sidste og 733. sejr. Slidt op, sagde man.
Groch var trænerformand og initiativtager til, at man i 1920’erne indførte en begrænsning af, hvor mange heste en træner
måtte have i løbet af en sæson. Koster, Sofus
Sørensen og Månsson rasede, men det blev
til max. 25 heste ad gangen og max. 15 nye
heste pr. år. I dag lyder antallene jo forjættende for de fleste.
Begrænsningen holdt i cirka 40 år og gav
mange beskæftigelse i faget, men til gengæld gik det nok ud over hestematerialet,
når mange heste blev kørt ”færdige” i en
sæson eller to i forsøg på at optimere forretningen. Mark Ingdam var eksponent for
hurtig udnyttelse, Gerhard Petersen for hestenes lange karrierer.
Grochs anden store fortjeneste var indførelse af ”maskinstarten” i 1930 fra Tyskland, men faktisk var det bare en samtidig
udløsning af gummisnore ved de forskellige
startsteder efter en elektrisk impuls, og det
hjalp jo ikke meget på Derbystarten, hvor
alle stod fra samme distance.
Og det fik Groch selv at føle, da han kørte
ud med sin sidste Derbyfavorit i 1942 i det
næste D-Derby, med hoppen og Kriteriumsvinderen Dorrit Diamond.
Danmark svigtede kongen
Derbyet i 1942 var på mange måder usædvanligt, dramatisk, kaotisk og både med en
usædvanlig forhistorie et helt år tidligere
– og med et efterspil. Det var midt under
besættelsen, nationalfølelsen var på sit højeste, og der havde været den helt store virak
ved årgangens Kriterium i juli 1941. Her
var H.K.H. Kong Christian X på besøg,
alle flag blev hejst, og der blev råbt et nifoldigt leve for kongen før fællessangen ”Kong
Christian”.
Storfavorit i Kriteriet 1941 for Arnold
Jensen var hesten – med det til lejligheden
meget passende navn – Danmark efter flot
sejr i Kriteriumsprøven, men hesten travede
dårligt efter sygdom og blev diskvalificeret.
Poul Groch og Dorrit Diamond var helt
suveræne, mens Koster ifølge Trav-Tidende kørte dristigt inden om konkurrenterne
med Dalila og ind på græskanten til andenplads. Diskvalifikation var åbenbart ikke på
tale over for championen.
Danmark blev sendt på landet, hjem til
Otto Høybye på Firemilegården, og den var
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maldistancen, havde hun et forspring på 40
meter. Skulle man tage det alvorligt?
Ikke rigtigt. Danmark havde vist form i
flere måneder, men også galop, og Dorrit
Diamond var en overlegen vinder af Derbyprøven for Groch. De blev favoritter til
22:10 og 23:10 i sæsonens største løb.

Her får Arnold Jensen sin ”oprejsning”. Med Dixie Star besejrer han Koster og Danmark, der
var blevet flyttet fra Arnold året inden.

ikke med i Treårs Grand Prix’et på Amager,
hvor Groch og Dorrit Diamond gentog
Kriteriesejren. Da Danmark kom på banen
igen, var det til Kosters træning.
Herefter var der i vinterpausen kun to favoritter til 1942-Derbyet; Dorrit Diamond
og Danmark, da travets inderkreds forventede, at Koster udstyret med denne stjerne

Arnold Jensen udtaler sig harmdirrende til
Gunnar NU Hansen.
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måtte have en stor chance for at vinde sin
10. Derbysejr.
Arnold Jensen var noget ”bitter” over træningsskiftet af Danmark, men det viste sig,
at han i hoppen Dixie Star fik en væsentlig
kandidat, som kun meget få ville kunne tage
alvorligt indtil ganske kort før det store løb.
En følhoppe til Derby
Dixie Star havde godt nok vist talent som
2-års, i træning hos Poul Stripp på Fyn, og
hun havde vist strålende takter i foråret før
sine sæsonstarter som treårs, men hun blev
gentagne gange hængt ud i sine starter for
urent trav. Havde hun spat? Blistring blev
forsøgt. Men ingenting hjalp, og pludselig
fandt man ud af, at det var i krydset, det
var galt.
”Kan hun være i fol?”, spurgte Poul
Stripp, men ejeren og opdrætteren Thomas
Hansen fra gården i Brændekilde på Fyn
bedyrede, at han året inden i 1940 havde
sørget for, at 2-årige Dixie Star og hendes
1-årige lillebror Elwyn Star aldrig blev lukket ud i fold sammen.
Der var altså sket et ”uheld”, og den 27.
juli 1941 fødte Dixie Star det voldsomt
indavlede hoppe-føl Graty Star, blot seks
uger efter at hun sidste gang havde startet.
Og mindre end et år før hun stillede op i
Derbyet som første følhoppe nogen sinde.
Dixie Stars talent var uspoleret i avlsboksen, og efter en god sæsonstart 1942 hos Albert Hill på Fyn gik hun til Arnold Jensen
i Charlottenlund. Hun overbeviste, men da
hun en uge før Derbyet vandt som kneben
favorit foran Danmark og Koster på nor-

2.000 til træning og 25.000 til Derby
Det blev en for traventusiaster uforglemmelig uge. Om torsdagen var der Derbytræning med to tusinde tilskuere og åbent hus i
staldene bagefter. Og da søndagen oprandt,
strømmede folk til for at overvære det hidtil højst doterede væddeløb i Norden med
25.000 kr. i præmier.
En time før løbene måtte man lukke for
adgangen til de billige pladser, og i højttaleren bad man folk om at rykke sammen i
svinget op til Strandvejen. 100 totalisatorboder blev sat i gang, og de ca. 25.000 tilskuere omsatte for 468.884 kr. – ny rekord
for en dansk væddeløbsbane.
Selve Derbyet – 6. løb kl. 17.30 – fik en
unødig dramatisk optakt, da elektriciteten
over hele København blev afbrudt i et kvarter, så startmaskinerne og højttalerne kom
ud af funktion, men i tredje startforsøg var
strømmen vendt tilbage, og hele Danmarks
Gunnar Nu kunne begynde sin direkte radioreportage.
Stående start eller 40 meters tillæg
Første startforsøg var blevet aflyst, da Dorrit
Diamond og Groch ikke var på plads, det
andet af uvisse grunde, og da tredje startforsøg blev gjort, havde Dorrit Diamond fået
besked på ”stående start” i tredje række helt
inde ved græsplænen.
Hestene startede i linjestart, i to rækker
med seks og fem heste, og altså med Dorrit
Diamond alene i tredje række. Groch havde selv bedt om at starte bagved, men sagde
senere, at han ikke havde anmodet om 40
meters tillæg ved stående start. Handicappet betød, at hoppen måtte bruge mange
kræfter for at komme i nærkontakt midtvejs, hvorfor hun måtte nøjes med en tredjeplads 25 meter efter duellanterne.
Duellanterne var netop N.J. Koster med
Danmark og Arnold Jensen med Dixie Star.
Danmark tog hurtigt spids, Dixie Star fulgte
efter som anden/tredje undervejs og gik ud
til hårdt angreb i opløbet. Kort før mål havde
outsideren til odds 10,50 afvæbnet favoritten, og Arnold Jensen kunne fryde sig.
Arnold fik skældud for ”oprejsning”
Og Arnold Jensen frydede sig for meget.
Så meget, at han ikke undlod at bemærke

ad både økonomisk og sportsligt, fandt de
svenske trænere og hesteejere ud af, at der
var ”billige” unge klasseheste til salg i Danmark.
I treårsperioden fra 1954-1956 blev i alt
tre heste eksporteret til Sverige, i perioden
1960-1962 var tallet 117.

Dixie Star med ejeren Thomas Hansen hjemme på gården i Brændekilde på Fyn.

til Danmarks Radio og publikum, at sejren
var oprejsning, da han ”uberettiget” havde
mistet Danmark året inden. Og han gentog
ordet ”uberettiget”. Bemærkningen gav da
også et stort ståhej i aviserne dagene efter.
Løbsdagen efter blev Arnold kaldt til
møde af dommerkomitéen, men efter at
Arnold han havde beklaget sin udtalelse og
omtalt den som værende for sporten uvedkommende, blev sagen henlagt.
Dixies sejr var første outsider i Derby efter syv år med storfavoritter på stribe, den
første følhoppe med Derbysejr og den første
fynske Derbysejr.
Fortsatte til 73 år – berømt for linement
For Arnold Jensen var det Derbysejr nummer to af tre. Arnold Jensen var født i Ordrup i 1893, og blev hestepasser allerede i
de helt unge år. Han forsøgte optagelse på
trænerskolen, men blev afvist – og så drog
han til Tyskland og den senere europachampion Charlie Mills.
Senere flyttede han til Østrig med Mills,
indtil han dukkede op i Danmark igen omkring 1920. Nu kunne han blive træner, og
han fortsatte indtil 73-årsalderen i 1966
med i alt 565 sejre.
Arnold var berygtet for sit temperament,
men var i grunden en rar mand, god mod
dyr og børn, hvilket jeg selv oplevede som
barn i stalden 1950’erne. Han blev berømt
for sit selvblandede ”linement” – en salve
med en opskrift, som blev brugt til mange
hesteben både dengang og senere, men som
næppe havde klaret dagens dopingtest.
Vægten afkortede distanceevner
I efterspil til Derbyet 1942 blev der snakket
lavmælt om, at championen Koster havde

væltet hele seletøjskammeret på Danmark
for at undgå galop, mens Arnold Jensen
modsat havde lettet Dixie Star for det meste. Derfor var teorien, at de tunge sko havde været fatale på langdistancen for Danmark, som til gengæld gik fejlfrit.
Koster kørte sæsonens hurtigste 4-årsrekord 1.23,7 med Stald Høybyes hest, og
hans egen kommentar til nederlaget var senere, at Høybye ikke havde ladet Danmark
blive i vintertræning mellem 3- og 4-årssæsonen, hvorfor han ikke havde fået den i
fulde omdrejninger til Derbyet!
Malmø-travernes forsinkede revanche
Tyve år senere i 1962 var det en helt forandret travsport i Norden, men førnævnte
Otto Høybye spillede stadig en hovedrolle,
da Derbyet skulle køres. Nu som hingsteejer og opdrætter. Han havde i 1954 indført den 10 år gamle Lloyd Hanover (Dean
Hanover) fra USA vistnok til en pris over
100.000 kr., og den viste sig at kunne tage
konkurrencen op mod Opdrætterforeningens jævnaldrende og meget succesfulde
Joe’s Pride – en Volomite-søn, der var indført et par år tidligere.
Dansk travsport fik sportsligt et klart
skub fremad ved disse importer, og da
svensk travsport samtidig buldrede frem-

Eksporterne fik kæmpesucces
Og 1962-Derbyårgangen var den første,
der for alvor blev tappet for stjerner. Den
københavnske Djiin Axworthy – med
datidens hurtigste debutrekord for en toårs 1.23,9 – gik til Stockholm som toårs,
den fynske stjerne Don Albert gik til Jägerso samme år, og i fireårssæsonen fulgte
både Hans Bagges sejrshest Davy Crocket
og Karl Laursens Dynamo – til en pris på
65.000 kr. – med til Sverige. Det var heste,
der havde præsteret stort og flot.
Til gengæld var Høybyes Dina Lloyd
blevet solgt ustartet til Malmø og til Kalle
Pettersons stald ligesom storesøsteren Come
On Lloyd, der var en kæmpesucces på Jägersro og årsag til Petterssons championat
1961 på banen.
Jägersro-kollega Bertil Jansson havde taget overraskende tredjepladser i det danske
Derby med Anneke og Casiana de foregående år, og nu var det svenske hold stærkere
end nogensinde. Fra Stockholm kom brødrene Sören og Gunnar Nordin med Dynamo og Djiin Axworthy, der havde været på
besøg med Kriteriesejr året år, fra Jägersro
kom trioen Dina Lloyd (Kalle Pettersson),
Don Albert (Börje Pettersson) og Davy
Crocket (Bertil Jansson).
I øvrigt udtalte Sören Nordin samme forår, at den danskfødte Joe’s Pride-hingst Uffe
Keilstrup på det tidspunkt var den bedste
hest i Sverige!
Dansk favorit med 10 sejre første halvår
Derbyet kørtes den 8. juli med fem Joe’s
Pride-afkom og fire efter Lloyd Hanover
blandt de 15 deltagere. Trods den stærke
svenske kvintet var Duks Folsted (Walther Kaiser) storfavorit til 15:10 og Donau
Lloyd (Mark Ingdam) lige så klar næstfavorit til 42:10. Duks Folsted havde vundet

EKSPORTEN EKSPLODEREDE
I alt

Sv

No

Øvr

1954-56

8

3

0

5

1957-59

68

38

21

9

1960-62

176

117

54

5
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Billedet fortæller om situationen i D-derby 1961 en omgang før mål. Derbyets stayer Donau Lloyd (Mark Ingdam) holdt et godt tempo efter
at have overtaget spidsen fra Dina Lloyd (Kalle Pettersson), som ses i rygposition. Udvendigt ligger derbyets storfavorit til 15:10 Duks Folsted (Walther Kaiser) efter at have repareret en stor startgalop, og i andet par udvendigt ses Kriteriums-vinderen Djiin Axworthy med Gösta
Nordin.

10 sejre på årets seks første måneder, heriblandt Derbyprøven foran Dina Lloyd, og
Donau Lloyd var kommet fra Aalborg og
træner Kjeld Petersen med flotte resultater
fra tidligere på året.
Men ustabile Duks Folsted fejlede fra
indersporet og tabte mange meter, mens
Dina Loyd og Kalle Pettersson brugte en
stor speed til føring for senere at overlade
til Donau Lloyd (Mark Ingdam), der satte
godt tempo. På sidste langside gled Dina
Lloyd forbi og til klar sejr i ny Derbyrekord
1.22,9, mens bror Börje med Don Albert
tog andenpladsen og Bertil Jansson tog
tredjepladsen med Davy Crocket. Donau
Lloyd holdt fjerdepladsen.
Svenskerne løb med 37.500 kr. af præmiesummens 40.000 kr., men til gengæld
bidrog mange svenske gæster til, at totoomsætningen for anden gang i banens historie
rundede millionen.
Selv om Derbyet kørtes i første halvdel
af juli, var det alligevel med dagens øjne
bemærkelsesværdigt, at Dina Lloyd hav-
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de startet allerede 1. januar på Jägersro,
at Davy Crocket og Duks Folsted havde
startet i Lunden i 1. halvdel af januar, og
at Dynamo havde sejret for Karl Laursen
på Skives åbningsdag. Tre af fire med sejr i
sæsondebuten.
Ny svenske restriktioner
Det blev altså tredobbelt Malmø-Derbysejr,
betragtet som svensk sejr for første gang, og
Jägersro-banens forsinkede hævn over for
den danske dominans i de to første svenske
Derbyer 1928-1929, i 1928 endda med tredobbelt Charlottenlund-succes.
Dengang for næsten 90 år siden reagerede
svenskerne med at lukke deres Derby for de
danskfødte heste, nu var der andre grunde
til restriktioner, nemlig danske unghestes
succes i Sverige – og ønsket om at beskytte
det svenske opdræt.
Så i 1962 kom der i stedet en voldsom
begrænsning af importen fra Danmark.
Vallakker blev udelukket, og i anden runde strammede svenskerne så meget, at kun

løbsheste med præmier på mindst 40.000
kr. kunne importeres. Reelt kun import
af danske hurtigklassetravere. Derbyet gav
dengang 20.000 kr. og Kriteriet 12.000 kr.
i førstepræmie.
Hoppe Derby og
Laursens tredje Derbysejr
Man kan ikke se på D-Derbyernes sejrsliste,
at der skulle være behov for indførelse af et
hoppe-Derby, men det skete med den store
D-årgang på 1.186 individer i 1981.
Dels var der behov for to Derbyløb på
grund af de mange tilmeldte heste, og dels
var man forudseende med hensyn til hoppernes aftagende mulighed for at konkurrere jævnbyrdigt med hingstene specielt på
langdistancen.
Eksporten var igen blevet voldsom, og
mange ungheste blev købt på auktioner.
I dagene før Derbyet gik mindst 43 af 71
solgte på Kathrinedal-åringsauktionen til
udlandet, og da D-Derbyet skulle køres om
søndagen d. 30. august, var der for første

Det var en hidsig opløbskamp,
der endte med sejr for Duvil og Jørn Laursen over
Dwight Vixi og Stig H. Johansson.
Målfilm fra Politiken Sport.

Billedet i midten er opløbet fra år 2000
med Dragon Flamingo og Nicolaj
Andersen i kontrol angrebet af Dikan
Lundtoft og Knud Mønster.
Feltet halser bagefter med Daily Wonder
(Jorma Kontio) som tredje i inderbannen.

Nederst står Karl Laursen med sin tredje
Derbypokal ved Duvils hovede i 1981.
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Nicolaj Andersen kører først over stregen i derbyet for andet år i træk i år 2000 med Dragon Flamingo.
Knud Mønster (Dikan Lundtoft) fik sin første derbysejr 12 år senere.

gang et flertal af udenlandsk trænede heste
og kuske, henholdsvis seks og syv blandt de
ti deltagere.
Favorit var Kriteriums-vinderen Dan
Holmbo (Per Erik Eriksson), men den pullede hårdt i indelukket position, og var måske ikke i orden på dagen. Sprinteren Dilli
Hanover førte for gæstekusk Johnny Takter,
men Duvil overtog for Jørn Laursen på sidste langside og blev knaldhårdt angrebet af
Dwight Vixi (Stig H. Johansson) gennem
opløbet. Dwight var pludselig blevet skiftet
fra Axel Jacobsen efter fin tredjeplads ved
Elitlopps-arrangementet.
Jørn Laursen reddede sig i land med
Duvil, der gav ham sin tredje amatørsejr i
Derbyet, og 75-årige far Karl Laursen vandt

som ejer sin tredje sejr og som opdrætter sin
anden. Nærmest uhørt. På femtepladsen
kom den næste dansker, Duke Reerstrup og
Preben Kjærsgaard.
Tredje styrt på syv Derbydage
Duvil og Dilli Hanover var et par udsøgte
hopper. Duvil havde styrken, Dilli Hanover
var sprinteren med hoppeverdensrekord
1.13,5 som 5-års i januar for Steen Juul, og
begge var børn af den dominerende hingst Pay
Dirt, hvis afkom vandt seks sejre og næsten
halvdelen af alle præmier på D-Derbydagen.
Blandt andet det første Hoppe Derby til
Dolly Dirt og Karsten Andersen fra Skive.
Her måtte omløb til, da en hårdt pullende
Domi med Jørn Laursen trådte op i den for-

DE SEKS D-DERBYER
År

Årgang
(antal)

1904

63

1922

Træner/kusk

Odds
(favorit nr.)

08.05 Allart

Robert Uhlig

6,10 (3/4)

6+6

56

10.06 Golden Arrow

Paul Groch

2,91 (1)

1942

121

12.07 Dixie Star (hp)

Arnold Jensen

1962

240

08.07 Dina Lloyd (hp)

1981

1186

2000

792

anliggende sulky og udvirkede bøde og 14
dages udelukkelse til Laursen.
Styrt på Derbydag var ikke ualmindelig
på de tider. Det var tredje gang på syv år.
Løbsdagen satte ny rekordomsætning på
7.147.743 kr.
Sidste hoppe med Derbysejr
Napalm-Duvil-Lady er i øvrigt et i Danmark ret enestående eksempel på tre generationers hopper med kæmpesucces. Duvils
mor Napalm er sportens oftest sejrende
hoppe med 84 sejre, og Duvils datter Lady
vandt Hoppe Derbyet 1988 med Jørn Laursen – nu som træner.
Også Lars Nødgaards Lilli Hanover kunne i en del generationer. Datteren Dilli Ha-

Vindertid

Præmiesum (kr)

8/12

1.45,3

4.000

2.000

13

5/13

1.34,3

20.000

12.000

10,50 (5)

12

4/12

1.27,3

25.000

15.000

Kalle Pettersson

10,03 (5)

3/15

4/15

1.22,9a

40.000

20.000

30.08 Duvil (hp)

Karl Laursen /Jørn Laursen

3,20 (2)

2/10

2/10

1.20,4a

300.000

150.000

27.08 Dragon Flamingo

Per Nielsen/Nicolaj Andersen

2,86 (1)

5/12

0/12

1.17,1a

920.000

525.000

Dato

Vinder
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Til start og
Hopper/
startpl./antal deltagere.

Præmie til
vinder (kr)

nover blev blandt andre mor til 1990-Derbyvinderen New Quick.
Ideen med Hoppe Derby var uden tvivl
rigtig, både her og hisset. Duvil blev så den
27. og hidtil sidste hoppevinder af det åbne
Derby gennem 121 år, og så vidt jeg kan
huske, er Gitte Madsens Cikita den sidste
med præmie, og vel også sidste/seneste deltager i 1999? Byd ind, kære læser, hvis du
har en bedre hukommelse.
De første ti ”åbne” Derbyer fra starten i
1898 havde syv hoppevindere svarende til
70%, de første 82 Derbyer havde 27 hoppevindere svarende til 33%, og de sidste 36
har haft nul, altså 0%, til hopperne.
Kunne enkelte hopper fra Hoppe Derbyerne have slået hingstene i de år? Jeg tvivler.
Måske kunne hopper som Nobodybeatsthebeat og Peak Performance havde blandet
sig. De havde i hvert fald højere kvalitet
end vinderne Nice Little Ært og Peak. Og
så er jeg overbevist om, at Feicy Hjordal –
frameldt Derby – uden uheld kunne have
vundet For Ever Vixis Derby.
For lige at gøre D-årgangen fra dengang
færdig, så var der et væld af stjerner i de yngste årgange, men mange af dem blev tidligt
eksporteret, og de fleste af dem måtte slutte karrieren tidligt på grund af skader efter
hård matchning.
Blandt årgangens bedste heste var også
Dia R S, Dicky Vogt, Dukat Hoff og Dirigenten. Både Duvil og Dilli Hanover blev
sendt ret tidligt i avlen, men de fremstår for
mig som de lysende stjerner. Duvil tjente
over en halv million kr., Dilli Hanover mere
end 750.000 kr.
Catchdrivere
Hvis man ser på Derbyets sejrsliste, opdager man et markant skift midt i 1990’erne.
Indtil da havde det været hovedreglen med
sejre for professionelle trænere med træner
og kusk i en og samme person.
Vel havde der været undtagelser ved
amatørsejre for Thorkild Jensen (Patricia
Garbo), Villy Pedersen (Nu Bangsbo), i
samarbejdet mellem Karl og Jørn Laursen
(Tarok, Vixi Bird, Duvil), og vel havde Veijo Heiskanen vundet med Ejnar Vogt for
Ulf Nordin, men nu blev det mere reglen
end undtagelsen.
Fra og med Wee Hjordal (Egon Nørlem/
Henrik Lønborg) i 1996 til Chock Nock
(Steen Juul/Björn Goop) i 2018 er 13 ud af
23 sejre vundet af catchdrivere – den amerikanske mode og hovedregel, der nu skyllede
over Europa.
I D-årgangen var Per Nielsens Dragon
Flamingo stjernen, og han er én af kun

otte heste i dansk travsports historie, der
har vundet både Kriterium, Derby og DM.
Den travsikre og speedige allround-hingst
blev opdrættet af Knud Christensen på
Stutteri Flamingo, og den var søn af stutteriets stolthed Carmody Lobell, der hermed
fik første Derbyvinder af tre.
Moderlinjen til Dragon Flamingo havde
ikke meget kvalitet i de første generationer
bagud, men i virkeligheden er heste som
Stand and Deliver, Eightdaysaweek og Carna Sensei fra samme hoppelinje, Danmarks
ældste ”levende” med oprindelse i Frigga og
Rhitra før år 1900!
Nicolaj Andersen fik buddet
Per Nielsen købte Dragon Flamingo og trænede ham sammen med Gordon Dahl, og
efter et par starter for Preben Kjærsgaard,
fik Steen Juul opgaven i sulkyen. Han kørte
hesten næsten konsekvent indtil fireårssæsonen, bl.a. i Kriteriet, hvor parret sejrede
med den af Steen Juul-trænede Dupont på
tredjepladsen for Preben Kjærsgaard.
I fireårssæsonen prioriterede Steen Juul
sine egentrænede stjerner Dupont og Daily Wonder, og så fik Nicolaj Andersen det
gode tilbud bag Dragon Flamingo. Han
havde kørt Dragon Flamingo i en Kriteriumsprøve, og han havde vundet Derbyet
året forinden med Chopin Toftebjerg.
Nicolaj Andersen og Dragon vandt Jydsk
4-årings Grand Prix og Dansk Trv Derby, og
Derbyet blev som væddeløb en ren forms-

sag, da Knud Mønster afgav føringen med
Dikan Lundtoft på første langside. Dupont
med Steen Juul galopperede fra start, og
Demilo Crown med Henrik Thomsen blev
sat af i tredje spor. Da Nicolaj Andersen så
samtidig fik lov til at dæmpe tempoet i spidsen, var sagen klar.
Dragon Flamingo gik barfodet for første
gang i flere starter. Det hjalp på både stil,
hurtighed og distanceevne. Sejrede som favorit til odds 2,86 mod Duponts 32:10 foran Dikan Lundtoft og Daily Wonder med
Jorma Kontio på de næste pladser.
Med sejre i Jydsk 2- og 4-årings Grand
Prix, Kriterium, Derby, DM, Grand Circle 2-, 3- og 5-års, Pay Dirts Mindeløb
og Åbys Stora Treåringspris blev Dragon
Flamingo årgangens mest vindende hest
med 2.175.411 kr. efter 22 sejre i 55 starter. Tæt fulgt af Demilo Crown, der for
Henrik Thomsen og Axel Jacobsen vandt
2.082.103 kr. via 23 sejre i 67 starter.
Axel Jacobsens Davanti, der var flittigst og
holdt længst ud, sluttede hos Niels Kristian
Hansen på Bornholm. Den blev årgangens
tredje millionær med 1.371.375 kr. ved 21
sejre i 134 starter.
Det var historien om de seks D-Derbyer,
og allermest bemærkelsesværdigt er det vel,
at en følhoppe er blandt vinderne. Måske
ved en eller anden læser, om det er ”verdensrekord” for et Derby? Skriv da venligst
til lars.donatzky@outlook.dk – også i tilfælde af faktuelle fejl i artiklen.

En af de bedste gåture. Glæden og stoltheden er tydelig.
Per Nielsen og Nicolaj Andersen ved hovedet af Dragon Flamingo.
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SHADOW TRÆDER
UD AF SKYGGEN
Sidst Niels Jørgen Jensen stod som opdrætter af en Derbyvinder var i 1998.
Dén sejrstørke på 21 år kan blive brudt den sidste weekend i august. D-årgangen er
Stutteri Shadows bedste nogensinde

Niels Jørgen Jensen, Stutteri Shadow. En stolt opdrætter med No Comment og føl efter Pine Chip (tv.) og Ocarina F H med føl efter S J’s Photo.
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Niels Jørgen Jensen erkender, at han
har Derbyfeber. Han håber at få sin
tredje Derbysejr den sidste weekend i
august. Det er 21 år siden den seneste
Derbysejr som opdrætter.

Tekst og foto: René Wibholdt

En af landets førende opdrættere har en
håndfuld kandidater, som med lidt held
kommer til start i de to mest prestigefyldte
4-års løb i Derbyweekenden.
– Det er så svært at vinde et Derby, og
det var bare så ærgerligt sidste år, hvor Cool
Shadow kun blev anden, fortæller Niels
Jørgen og skænker sig et glas Pepsi Max på
stutteriets kontor.
Han peger over på et indrammet målstregsfoto, hvor man kan se Cool Shadow
og vinderen, Steen Juul-trænede Chock
Nock, som den svenske gæstekusk Björn
Goop kørte et fremragende løb med.
Cool Shadow, der trænes og køres af Jeppe Juel, har en ren fransk afstamning, og er
efter Rolling D’Heripre og No Comment.
Og det er netop No Comment, der også er
mor til en af favoritterne til at vinde årets
Hoppe Derby, Dusty Shadow, som Niels
Jørgen ejer – men har udlejet. Faren er
Andover Hall, som i øvrigt har plads i Stutteri Shadows store hingstekatalog.
I de syv starter, Dusty Shadow har haft,
har hun vundet de fem, og har stort set ikke
sat en hov forkert. Efter at have vundet sine
tre første løb, markerede hun sig med træner og kusk Jeppe Juel ved at blive nummer tre i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix

sidste år. Vinder var Destiny med Henrik
Lønborg foran Donna Di Damgård med
Ken Ecce.
I år debuterede Dusty Shadow med en
flot sejr og ny rekord på Lunden ved at
vinde i tiden 1.15,4/2040m. Herefter blev
hun nummer tre i en af 4-års hoppeprøverne efter Donna Di Damgård med Kasper
K. Andersen og Duka Moseby med Bent
Svendsen.
I finalen, Jydsk 4-årings Hoppe Grand
Prix, gik det meget bedre. Dusty Shadow
blev kørt frem i dødens på Duka Moseby,
knækkede denne og afviste overbevisende
angreb fra Destiny med Henrik Lønborg.
Fik 190.000 kr. for indsatsen, så den samlede præmiesum ved redaktionens deadline
medio juli lyder på 332.000 kr.
– Vi er optimister heroppe i Nordjylland,
så jeg tror, den vinder Hoppe Derbyet, siger
Niels Jørgen.
To Derbysejre i hus
Niels Jørgen Jensen har opdrættet heste i
en menneskealder og har prøvet at mærke
Derbysuccesen. Blandt de 20 første opdræt landede han således to Derbyvindere.
Først Turner Shadow (Vokal N – Sienna
Senator), som vandt Dansk Hoppe Derby
i 1995 med Nicolaj Andersen, og herefter Bell Shadow (Quick Pay – Moonlight

Shadow), som sejrede i Dansk Trav Derby
1998 med Torbjørn Jansson.
Siden er bestanden af avlshopper vokset i et pænt tempo, og tæller i dag 26-27
stykker. Derudover er der 90 pensionærer
på gården – heraf en del rideheste – og fire
avlshingste.
Hvor der sidste år blev bedækket/insemineret 214 hopper, forventer Niels Jørgen, at
dette tal i år lander på ca. 225.
Med væksten har Stutteri Shadow udviklet sig til at være et af landets absolut største avlscentre, og er blevet et brand i dansk
travsport. Sidste år løb Stutteri Shadows opdræt 1,5 mio. kr. hjem, og det gjorde ham
til landets mest vindende opdrætter. Men
det betød ikke, at han blev kåret som ”årets
opdrætter” til gallaen.
– Nu skal vi ikke være for kålhøgen, men
jeg vil selv mene, at jeg blev forbigået som
årets opdrætter. Nå, men pyt med det. Den
titel skal jeg nok få en anden gang, siger
Niels Jørgen med et glimt i øjet.
Salg i 2stalddøren
Det spiller ikke den store rolle for opdrætteren, om hans afkom bliver solgt i stalddøren
eller på auktion.
– En flot arrangeret åringsauktion er ingen garanti for høje priser, indskyder Niels
Jørgen og giver et eksempel. På auktionen
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Dusty Shadow med Jeppe Juel er på vej på æresrunde. Ejerne har gang i mobilerne for at dokumentere den store dag, og Niels Jørgen
Jensen står på trappen (rød polo, sort jakke) og klapper af sit opdræt. Foto: Ole Hindby

kunne han ikke få den ønskede pris for Dusty Shadow – han blev kun budt en tredjedel – og lavede i stedet lejeaftalen, som
sikrer, at hoppen efter løbskarrieren vender
hjem til gården i Vrå.
Netop Dusty Shadow har sat gang i sommersalget. Efter Grand Prix-sejren solgte
han på selve dagen helsøsteren Golddigger
Shadow og var også stensikker på at sælge
det unavngivne føl efter No Comment,
inden dagen var omme. Men sådan gik
det ikke. Føllet efter Pine Chip har fortsat
adresse hjemme på stutteriet. Alene i uge 28
har Niels Jørgen solgt tre afkom.
– Det er folk, der ringer og siger, de gerne
vil købe et føl eller en åring efter den og den
mor og far. Så spørger de, om de må kom-

30 · VÆDDELØBSBLADET · AUGUST 2019

me og kigge, og så falder sådan en handel
typisk på plads, forklarer han.
Og modsat på en auktion, hvor man ikke
altid ved, hvor afkommet ender henne efter salg, så kan Niels Jørgen godt lide at se,
hvem køber er, og hvad køber har af planer,
f.eks. med hensyn til valg af træner osv.
– Jeg følger alle mine heste tæt, og tager
gerne til travløb for at se dem i aktion, siger
han.
Den norske Don Juan
Tilbage til årets Derbykandidater. Dominique A P er den anden hoppe, som Niels
Jørgen har opdrættet. Den trænes af Skive-træner Morten Juul, og bliver som regel
kørt af Birger Jørgensen. Dominique A P

er efter Ready Cash og Moonwalk Shadow
og har startet 15 gange med tre sejre og fire
andenpladser som de bedste resultater. Rekorden lyder på 1.15,0a/2000m, og blev
sat i Dansk Hoppe Kriterium 2018, hvor
hun blev slået af Peter Jensen-trænede Dicte Skovsende med Mads Hviid Nielsen i
sulkyen. Den har indtjent 124.000 kr.
Niels Jørgen tror på en pæn placeringschance til Dominique A P. Det samme
gælder for den norskejede og norsktrænede hest, som satser på det åbne Derby over
3000m.
Det drejer sig om Don Juan (Great Challenger – Camelia Sund), som i sin syvende start imponerede ved at vinde – tredje
sejr – i tiden 1,14,4a/2100m. Den trænes

Der har været gang i telefonen
siden Dusty Shadow vandt Jydsk
4-årings Hoppe Grand Prix. Og
selv om man er på arbejde som
fotomodel, så skal kundeopkald
besvares.

af Sigbjørn Kolnes, som Niels Jørgen over
telefonen fortalte, hvem der var Derbyfavoritter efter det store årgangsløb på Jydsk
Væddeløbsbane.
– Jeg nævnte Daytona, Dumbo og Donatello Garbo, og Sigbjørn sagde lige ud, at
”dem slår Don Juan let”, siger Niels Jørgen
og griner.
Niels Jørgen Jensen vurderer Dickson
Shadow (Classic Photo – Ocarina F H)
til en triochance. Træner og kusk er Morten Juul. Den har deltaget i 15 løb og har
vundet fem gange, fået fire andenpladser og
tre tredjepladser. Indtjeningen lyder på lige
under 200.000 kr. Bedste resultat er tredjepladsen i Jydsk 4-årings Grand Prix efter
Daytona med Steen Juul og Dumbo med
Gordon Dahl.
Endelig håber Niels Jørgen også, at den
flotte Damien Shadow (Quite Easy U S –
Sweet Shadow) kommer til start – det kunne være i Derby Consolation – med Henrik
Lønborg i vognen. Den lagde ud med en fin
toårssæson og blev anden i Dansk Opdrætningsløb efter Dontpaytheferryman med
Birger Jørgensen.
De gode takter fortsatte som treåring,
hvor den fik en fjerdeplads i Dansk Trav
Kriterium efter Diamondwind med Peter
Untersteiner, Dumbo med Jeppe Juel og
Dontpaytheferryman med Birger Jørgensen. I karrierens 20 starter er det blevet til
fire sejre og fire andenpladser og 328.500
kr. på præmiekontoen. Rekorden lyder på
1.13,8a/1900m.
Niels Jørgen peger på et foto af den billedskønne hingst, som måske kommer til
start i Derbyets trøstløb efter nogle starter
i år, hvor den har underpræsteret.
– Hvis den er på fuldt niveau, så bør den
vinde Derby Consolation, tipper han.
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DAHLS DAYTONA
– fra asken til ilden
I begyndelsen af maj måned indstillede Takethem definitivt karrieren,
men ejerkredsen er igen ovenpå med Daytona, der efter en
flot sejr i Jydsk 4-årings Grand Prix pludselig er blandt de varmeste Derbyfavoritter

Der var glæde i vindercirklen efter sejren til Daytona i Jydsk 4-årings Grand Prix.
Yderst til højre ses Bernt Dahl, og de øvrige to ejere i Takethem I/S er Hjalte Kjems (høj mand i hvid skjorte)
og Michael Stounberg (ternet skjorte og solbriller). Foto: Ole Hindby
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Bernt Dahl var så glad efter sejren til Daytona i Jydsk 4-årings Grand Prix, at træner
og kusk Steen Juul fik en kæmpe krammer
i vindercirklen. Foto: Jesper Elbæk

Tekst: Henrik Berg

Timingen kunne ikke være mere perfekt.
Blot en måneds tid efter at de tre ejere i Takethem I/S – Bernt Dahl, Hjalte Kjems og
Michael Stounberg – måtte træffe det svære valg at sende staldens suveræne fløjhest,
Takethem, på pension, så leverede 4-årige
Daytona en ”feberpræstation” ud over det
sædvanlige, og trådte med ét ind på scenen
som en årgangens absolutte topheste.
Trods en ganske betydelig startfejl vandt
Ganymede-sønnen således en imponerende
sejr på Lunden i tiden 1.13,5a/1600m efter
en forrygende afslutning.
Steen Juul og resten af kredsen omkring
Daytona blev dog i dén grad sat på pinebænken, idet der gik flere minutter inden
Daytona blev “hejst” som vinder, fordi
dommerkomiteen skulle undersøge længden af hans startfejl. Men Daytona fik altså
lov til at beholde sejren.
– Steen Juul var nærmest rystet over, at
Daytona kunne vinde løbet – og han gjorde
det jo igen i Aarhus i 4-årsprøven. Jeg har
ikke ord for, hvor imponerende det var, siger Bernt Dahl.
I 4-årsprøven kunne Daytona ikke fange
Diamant Østervang, der sejrede for Kenneth Andersen, men i Jydsk 4-årings Grand
Prix tre uger senere var der ingen slinger i
valsen – og efter offensiv styring af Steen
Juul, så sejrede Daytona forholdsvis sikkert
i 1.16,7a/2360 meter foran Dumbo og
Dickson Shadow.
3-årssæsonen spoleret af skade
Der var naturligvis glæde i vindercirklen
efter Grand Prix-sejren – ikke mindst hos
Steen Juul og Daytonas daglige oppasser

Jens de Rosche, som har knoklet med at få
hesten klar til årets første store opgave.
– Men vi har faktisk altid haft store forventninger til Daytona, og folk har nok
glemt, hvor god han egentlig var allerede
som 2- og 3-års, siger Bernt Dahl.
– Daytona kom til start allerede i august
måned som 2-års, og det er store sager med
Steen Juul, som ellers ikke starter mange af
sine heste som 2-års. Men han har faktisk
været forelsket i Daytona lige siden vi købte
ham på Derbyauktionen i sin tid.
– Det var Steen Juul, som fandt Daytona – eller Dusty Texas som hesten hed dengang. Ingen af os var til stede på auktionen,
så aftalen med Steen var, at hvis han fandt
en hest han syntes om, skulle han bare købe
den – og vi fik hesten til en rimelig pris.
143.000 kr. + moms.
– Som 2-års viste han god fart, men drillede i begyndelsen af 3-årsæssonen, og det
viste sig, at Daytona havde en skade i højre
bagben, der svarede lidt til den, Takethem
havde.
– Takethems skade var bare værre, men
i og med at Daytonas skade blev opdaget
i tide, kunne vi forhindre, at det blev så
slemt. Han fik den samme behandling som
Takethem, dvs. han blev taget ud af træning
i et halvt år, og derfor forsvandt det meste
af 3-årssæsonen.
Derbyet er det ultimative
Efter sejren i Jydsk 4-årings Grand Prix rykkede Daytona et par pladser op ad rangstigen, og er i skrivende stund medio juli Danske Spils Derbyfavorit med et vinderodds
på 4,00. Næstfavorit er Donatello Garbo til
odds 6,00 og Dortmund til ni gange pengene. Daytona topper også Væddeløbsbladets

Derbybarometer, som du finder andetsteds
i dette magasin.
– Derbyet er det ultimative og vi ved, at vi
har en hest, der kan forbedres yderligere, så vi
glæder os selvfølgelig næsten som små børn til
den sidste søndag i august, siger Bernt Dahl,
som tidligere har haft en hest med i Dansk Trav
Derby, nemlig Please Perfect, der i 2011 blev
nummer tre bag Peak og Pure Vacation.
– Den dag havde jeg alle galopvennerne
med på travbanen, og de syntes det var rigtig
sjovt, så jeg tilbød Hjalte og Michael at blive
medejere af en hest, jeg lige havde købt. Det
var Takethem, og så er resten historie…
– Vi får aldrig en Takethem igen – never
ever – men mindre kan også gøre det. Det vi
gerne vil have, er nogle heste, der kan være
med i klassiske løb i Danmark og helst som
3- og 4-års.
– Foruden Daytona har vi i øjeblikket
kun én løbshest, Catch Me A Winner, der
egentlig altid har haft gode evner, men det
var faktisk først, da Steen Juul fandt på at
skiftede hans tarmflora ud med tarmfloraen
fra en anden hest, at Catch Me A Winner
er begyndt at vise, hvad han kan. Siden den
dag ændrede hesten sig totalt.
– Vi vil måske godt have flere heste, og
er hele tiden på udkig efter den næste. Jeg
har kigget lidt på 3-åringerne i år, men der
er mange gode, så jeg går i stedet og pønser
på at finde en god 2-års, som vi kan have
glæde af i både 3- og 4-årssæsonen. Jeg har
dog ikke noget konkret i kikkerten, men vi
er altid rimelig friske på at investere, hvis vi
finder den rigtige hest.
Manglende rutine
Daytona har allerede givet sine ejere én storløbssejr, men nu gælder det altså Derbyprø-
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Takethem I/S ejede også stjernetraveren Takethem, som i 2016 vandt
Sølvdivisionsfinalen i Elitloppsweekenden. Foto: Burt Seeger

Der blev sprøjtet med champagne til den helt store guldmedalje efter sejren til Daytona i Aarhus.
Her går det mest ud over Hjalte Kjems, mens Michael Stounberg ser grinende til i baggrunden. Foto: Ole Hindby
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Et vinderteam. Takethem,
oppasser Camilla Juul
og medejer Bernt Dahl.
Foto: Burt Seeger

verne og næste gang forhåbentlig Derbyet,
hvor Steen Juul har mulighed for at sikre sig
sin niende sejr siden 1983.
Der er dog næppe tid til de store fejltrin,
selvom Daytona allerede har vist, at han
også kan vinde efter startfejl, men i årets
største løb i dansk travsport er konkurrencen som altid stenhård.
– Steen Juul har givet Daytonas manglende rutine en stor del af skylden for galopperne, så det bliver formentlig bedre med
tiden, siger Bernt Dahl.
– Han var også meget bedre i Jydsk
4-årings Grand Prix, hvor det dog var tæt på
galop kort efter start, da Morten Juuls hest
kom lidt tæt på, men Steen reddede heldigvis situationen, og kom uden om.
– Daytona fik en anden køregrime med et
andet bid på i finalen, og det gjorde måske
udslaget, da han har en meget øm mund.
Men han går f.eks. stadig med fast vat i
ørerne, og det kan vi jo pille ud til Derbyet.
– Det var i øvrigt meget sjovt med Daytona i 4-årings Grand Prixet, hvor han viste en lidt anden attitude, da han fik spids.
Han blev lidt mere bekvem, men det var
også kun hans 13. start. Men han synes jo
heldigvis, at det er sjovt at løbe væddeløb.
Jeg har en idé om, at han får lyst til at løbe
endnu stærkere, når han overhaler de andre
– og Daytona har i det hele taget et væddeløbshjerte udover det sædvanlige.
Takethems mellemstation
Mens Daytona har sat kurs mod den absolutte top i dansk travsport, nyder Takethem
sit otium på Steen Juuls gård i Osted, hvor
han havde hele sin væddeløbskarriere.
– Jeg har talt med Niels Jørgen Jensen på
Stutteri Shadow, der rigtig gerne vil have
Takethem opstaldet som avlshingst. Men
da han først sluttede karrieren i maj måned,
blev vi enige om at vente med at sende ham
derover til engang i løbet af efteråret, siger
Bernt Dahl.
– Han kunne måske have fået 10 hopper
i år, men nu starter vi i stedet allerede i foråret 2020 med at bedække, og så må vi se,
hvordan interessen er.
– Lige nu går han bare og slapper af og
nyder livet hjemme hos Steen Juul. Men
Steen har jo også stadig et helt specielt forhold til Takethem, og kan godt finde på
ind imellem at spænde ham for en vogn,

og køre en tur med ham. Det siger lidt om,
hvor meget den hest betyder for Steen.
– Men Takethem er også helt unik. Det
var selvfølgelig ærgerligt, at han var nødt til
at stoppe, men han har trods alt været med
dér, hvor det var rigtig sjovt – og skylder
os absolut ingenting. Vi har haft så mange fantastiske oplevelser med den hest, og
vi har været stolte af at repræsentere Danmark. Men jeg synes også godt vi kan sige,
at dansk travsport godt har kunnet være
”bekendt” at sende os afsted, hvad enten
det var til Elitloppet, til Frankrig og mange
andre steder.
Storsponsor
Bernt Dahls kærlighed til hestesporten giver
sig blandt andet udtryk i, at han i mange år
har været en af Hestesportens Gallas faste
støtter som guldsponsor.
– Det går efterhånden en del år tilbage,
hvor det stod klart, at hestesporten ikke selv
ønskede at lave et Galla-arrangement, siger
Bernt Dahl.
– Men så kom Lone Kristensen på banen
og jeg sagde til Lone, at hun bare skulle klø
på og så skulle jeg nok ”lukke hullet”, hvis
der skulle blive underskud. Det gjorde der
de første år, men i dag har hun fået det til at
løbe rundt, og så giver jeg kun et sponsorat.
Det gør jeg med glæde, for jeg er imponeret over den enorme indsats Lone yder år

efter år. Hun giver sit hjerteblod og laver et
kæmpe stykke arbejde for at vi andre kan
holde en fest.
– Men jeg synes det er en skandale, at hestesporten ikke selv vil stå for arrangementet. Det kan sporten ikke være bekendt. Det
svarer til, at man som firma ikke vil arrangere en fest, men lader kunderne om det.
Hvis jeg skulle vælge…
Bernt Dahl har været i travsporten siden
2002, men hans hjerte banker stadig mest
for galopsporten, hvor han har fejret mange
triumfer gennem årene.
– Jeg har i øjeblikket ni galopheste i træning hos hhv. Sandie Kjær i Klampenborg,
Jessica Long og Lars Kelp i Sverige samt
Henri-Allan Patall i Frankrig, fortæller
Bernt Dahl.
– I Frankrig har jeg Tribhuvan, der for nylig var med i Svensk Derby, hvor han førte
til ind opløbet, men gik i stå, og sluttede
på syvendepladsen. Tribhuvan har gjort det
godt, men den bedste er nok Sarookh, der
er i træning hos Jessica Long.
– Jeg har været i hestesporten i snart 25
år, men hvis jeg skulle vælge, ville det blive
galop. Jeg elsker at gå til væddeløb, uanset
om det er trav eller galop, men har langt
mere viden om galopsporten. Det ville gøre
udslaget, men det bliver forhåbentlig ikke
aktuelt.
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Derbyhistoriens
tre undtagelsesheste
Historien om Dansk Trav Derby indeholder et væld af sjove og interessante
anekdoter, hvoraf mange også er sande. Her skal gøres et forsøg på at give løbshistorien
en grafisk behandling med tilhørende kommentarer.

Tekst: Lars Donatzky
Foto: Burt Seeger

Metode og forbehold er beskrevet i sideartiklen ”Løgn, forbandet løgn og statistik”.
Og planen med den statistiske behandling
er voldsomt ambitiøs. Kan man give et bud
på, hvor hurtigt en travhest kommer til at
løbe? Kan man give bud på, om den europæiske travhest overgår den amerikanske?
Kan traveren komme i nærheden af fuldblodets hastighedsgrænse?
Første afsnit handler om Dansk Trav Derby. I den første ”Graf 1” er alle vindertider
fra start af plottet ind. Nederst (x-aksen) er
angivet årstal, til venstre (y-aksen) er km-tiden angivet f.eks. 24,0 for 1.24,0.
Der er angivet tre lodrette linjer ved årene
1912, 1954 og 1975, og så er udviklingstendenserne undersøgt i de tre intervaller.
Rekordangsten
Fra 1898 til 1912 led også Derbykuskene af
rekordangst, fordi en hests bedste vindertid
var afgørende for dens tillæg i de efterfølgende løb, ligesom præmiesummen inddeler hestene i klasser i dag (siden 1913).
Indtil 1913 kunne en hurtig vindertid derfor være nærmest ødelæggende for hestens
fremtidsmuligheder.
Derfor gjaldt det om at vinde på så billig
en tid som muligt, og derfor blev der sjældent kørt for fulde sejl, med mindre banen
var tung og tiden garanteret dårlig – eller
hvis man vidste, at løbsuret var i uorden.
Man gjorde en række år i begyndelsen
af 1900-tallet en indsats for at få kuskene
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til at tage sig sammen. Man udsatte en rekordpræmie i tilfælde af en bestemt krævet
vindertid i de klassiske løb.
Det var stort set forgæves, og der er
en klar forskel før og efter 1912. I 1912
havde norske Niels Brække ganske vist
forbedret Derbyrekorden til 1.35,6 med
Saturn, men ellers havde bedste vindertid indtil da været 1.41,0. Første år uden
rekordangst i 1913 sejrede Prins Beautaw
for Frank Starr i 1.30,2!
De sorte stiplede tendenslinjer – som
skal udjævne de enkelte års vejr- og baneforhold, og til en vis grad neutralisere
enkelte undtagelsesheste – før og efter
1912, viser en forbedring på 5,3 sekunder
km-tid ved opgivelse af rekordangsten.
Det ses i den første markerede ring.
Det skal dog tilføjes, at banen i 1912
blev omlagt, forbedret og forkortet til
950 meter, og at den på ny i 1916 blev
underkastet en hovedreparation. Tendenslinjen fra 1898 til 1912 viser en
forbedring på mere end 10 sekunder pr.
km på ti år, hvilket først og fremmest må
tilskrives avlens amerikanske tilskud og
større, reelle årgange.
Startvogn vurderes til et sekund
De tre næste tendenslinjer viser mere ensartede resultater. Fra 1912 til 1954 er forbedringen på 1,8 sekund pr. tiår, fra 1954
til 1976 en forbedring på 1,6 sekund pr.
tiår, og fra 1976 til 2018 på 1,4 sekund
pr. tiår. Med disse og lignende resultater
fra andre storløb virker det sandsynligt, at
denne aftagende forbedring på 1,8 - 1,6 -

1,4 sekund pr. tiår, illustrerer de faktiske
forhold også mht. fremtiden.
Om springet mellem tendenslinjerne,
indkapslet i de sidste tre ringe: I 1954
antydes en forbedring på ca. 1 sekund i
kilometertid ved overgang til startvogn,
i 1976 antydes en forbedring på ca. 1,3
sekund ved omlægning af bane med doserede sving.
Der har været endnu en baneopretning
i maj 2008, men selv om det måske betyder en hurtigere bane, kan det med de
relativt få data – kort tid – hverken ses her
eller ved Kriteriets vindertider.
Sonny Diamond bedst i 19 år
På ”Graf 2” zoomes lidt ind, så vi undlader
årene indtil 1913, og så plottes Derbyets
rekordforbedringer ind med rødt. Her kan
man se, at Sonny Diamond sejrede i 1936
i kilometertiden 1.24,4 for championen
N.J. Koster, og at der skulle gå 19 år og en
startvogn, før den rekord blev sænket af Rex
Junior med Kurt Køppen. Sonny Diamond
blev presset til rekorden af Styrmand, som
senere blev en af sportens bedste indlænderavlshingste.
På denne graf er tegnet en ring om vindertiderne fra 1945 til 1948, tider på 1.28,5
til 1.31,1 – hvilket dels skyldes to år med
dårligt vejr, men i langt højere grad nogle
meget svage årgange, der bar præg af, at
travsportens i mange år før og under 2. Verdenskrig ikke havde haft nogen reel blodfornyelse.
Set over hele perioden fra 1913 har fremgangen i vindertiden været 1,9 sekund pr.

tiår (den sorte linjes hældning), men altså
godt hjulpet af hop ved startvogn og baneomlægning – og fokuserer man på tiden efter
1980, ser man på den røde tendenslinje, at
der er en forbedring på 1,3 sekund pr. tiår.
Undtagelseshestene
”Graf 3” fokuserer udelukkende på rekordforbedringer i Dansk Trav Derby og på de
tre heste, der på forskellige tidspunkter
”brød lydmuren”; Sonny Diamond, Rudolf
Le Ann og Winston Sisa. De røde prikker
angiver år med de tilhørende rekordforbedringer.
Sonny Diamond var ved karriereslut i
1944 oftest sejrende i dansk travhistorie
sammen med Lauritz med 61 sejre hver, og

Derbyvinderen fra 2015, Winston Sisa, er en af undtagelseshestene, som har sprængt skalaen i den historiske tidsudvikling, da den vandt
Derby for Jan Dahlgaard i fantomtiden 1.13,3a/3000m
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Sonny Diamond var den tredjemest vindende med 133.525 kr., kun bagatelagtigt
overgået af Rex the Great og Lauritz.
Rudolf Le Ann har mange af Væddeløbsbladets læsere set ved selvsyn. Han vandt
EM for 3-års i Oslo i 1992, han vandt sit
Derby i 1993 for Steen Juul i en helt forbløffende afslutning, hvor han forlod alt og
alle – og han er vel stadig den mest vindende danskfødte hest i dansk træning med 5,4
millioner kr. Det blev til 44 sejre, og en af
de største kom for Arne Normann, da hingsten 11 år gammel hjemførte Sweden Cup
i Elitloppsweekenden for Henrik Lønborg.
Den tredje er ”monstret” Winston Sisa, der
havde averteret store ting allerede, da den
vandt Kriteriet i ny rekord 1.14,1a/2500m
året inden for Jan Dahlgaard. Hestens Derby i 2015 var en styrkedemonstration af de
meget sjældne. Først en rolig start, så angreb
gennem tredje spor til dødens i svinget efter
800 meter. Herefter et moderat pres – i meget høj fart – på førende Wishing Boy med
Steen Juul, indtil konkurrenten var ”smadret” med en halv omgang tilbage. Resten var
paradekørsel til sejr i 1.13,3a/3000m. Dahlgaard kørte med overblik – og på en måde,
der viste, at han kendte sin hest kapacitet
til fulde.
Siden har vi ikke set eller hørt meget til
hesten fra Belgien og Frankrig, den har været skadet ad flere omgange, men kommer
den på benene og ”bliver hel igen”, så er et
stort comeback vel ikke udelukket.
Kan man forudsige udviklingen?
Vindertiderne forbedres løbende i travets
storløb verden over, og de forskellige årsager
til udviklingen, diskuteres med fagfolk i forbindelse med de følgende artikler.
Den næste artikel vil sammenligne udviklingen i fransk, svensk, italiensk og amerikansk travsport med den danske – og der
dukker en række meget ensartede mønstre
op, så man med alle disse data måske kan se
lidt frem i historien.
Her vil blive vist grafer, hvor de 20% fra
tendensen afvigende dårligste tider bliver
sorteret fra. Meningen med dette er at beskrive den generelle udvikling og tendens,
så elendige vejr- og baneforhold ikke kommer til at forstyrre, og således at enkelte,
taktisk voldsomt oppullede løb ikke medregnes. Men som det kommer til at fremgå,
er tendensen på lange stræk alligevel den
samme.
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Rudolf Le Ann med Steen Juul vandt Derbyet i 1993 i verdensrekordtiden 1.15,9a/3000m.
Det var helt uhørt på den tid. Årene inden havde O’Bidjar og Predator vundet i hhv. 1.18,0 og
1.17,9.

Der findes tre slags
løgn. Løgn, forbandet
løgn og statistik
Winston Churchill

Løgn, forbandet løgn
OG STATISTIK
Den engelske premierminister Winston Churchill er citeret
for de bevingede ord: ”Der findes tre slags løgn. Løgn, forbandet løgn og statistik”. Og naturligvis er statistik blevet
misbrugt og misfortolket til alle tider, men samtidig kan
tallene – ordentligt anvendt – bruges til at bekræfte eller
afkræfte forskellige teorier eller forhold.
I travsporten bruges ofte det noget misvisende udtryk
”Mr. 100%” om en kusk, der på en løbsdag har vundet
én sejr i én start. Det er jo en noget voldsom udtalelse, når
100% betyder ”100 af 100” ikke ”1 af 1”, men til gengæld
kan det jo godt forstås.
I denne artikelserie søges svar på, hvordan travhestens fart
har udviklet sig over tid. I Danmark målt på forskellige aldersklasser, målt i forhold til USA, Sverige og Frankrig – og
der gøres en sammenligning mellem sulky- og montésport.
Desuden sammenstilles med fuldblodet, og som en ekstra
vinkel sættes udviklingen i relation til enkelte atletikdiscipliner i humanidrætten. Her kommer også en graf vedrørende
medicinering og påstået brug af anabole steroider.
I bund og grund vurderes udvikling i km-tid og hastighed ved at bruge samtlige vindertider over forskellige storløb i en bestemt periode med ensartede betingelser. Ved
at afsøge nye løbsrekorder i de pågældende løb, og ved en
tredje metode, der introduceres i næste artikel og sier de
ekstreme resultater fra.
Alle tre metoder kan have sine fordele og svagheder.
Samtlige vindertider giver en stor datamængde, men kan
vise ”forkerte” udsving de år, hvor banen er tung efter f.eks.
voldsom regn – eller de år, hvor der køres meget taktisk,
selv om vindertiden i sidste ende ikke nødvendigvis bliver
så forskellig af dét.
Rekordsænkninger har den fordel, at det som regel har
været gode og ensarterede vejr- og baneforhold, men også
den ulempe, at der er færre data til rådighed – og at enkelte

undtagelsesheste, f.eks. Rudolf Le Ann i Derbyet, stikker af
fra den almindelige udvikling.
Viser alle tre metoder tilsvarende resultater, er der grund
til at tro på tendenserne. Skeptikere kan sige, at rekorder
er uinteressante i nyere tid i forhold til tidligere tiders rekordjagt, men udviklingen er ikke til at tage fejl af, hvilket
graferne forhåbentligt vil vise.
Udviklingen bliver beskrevet først og fremmest ved tendenser. Målet er at give en beskrivelse ved hjælp af udviklingen over et tiår. Hvor meget forbedrer f.eks. den danske
Derbyvinder sig i kilometertid over 10 år?
Er den generelle vindertid f.eks. 1.16,0 på et tidspunkt
og ”beregnes” til 1.15,0 ti år senere, angives forbedringen
til 1,0 sekund pr. tiår.
Det svarer til en hastighedsforøgelse fra 47,4 til 48 km/t,
hvilket betyder en fartforbedring på 1,3%. Og på dette
hurtige niveau giver et sekunds rekordsænkning generelt
en procentvis forbedring af farten på 1,3-1,4%.
Tendenserne beregnes af ”Graf ”-programmet, der bruger
matematikkens ”mindste kvadraters metode”, som populært sagt anbringer tendenslinjen, så punkterne fordeler sig
bedst muligt på begge sider af linjen, når man har valgt den
ønskede tidsperiode.
Udviklingens stejlhed kan opleves forskelligt i forskellige
vinduer, men det matematiske udtryk for tendenslinjernes
hældning (heraf tiårsforbedringerne) er uafhængigt af dette, derfor er der ingen manipulation på den front.
Jeg vil tage forbehold over forskellige ting undervejs
i analysen, men er der vigtige ting, som læseren mener,
at jeg har overset, vil jeg meget gerne have en mail på
lars.donatzky@outlook.dk – helst med et telefonnummer,
og så vil jeg tage kontakt og efterfølgende forsøgsvis rette op på
eventuelle fejl og mangler.
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Dontpaytheferryman

– Færgemandens Forsømte Forår
Der har været skrevet rigtig mange artikler om Skive-amatøren Peter Rudbeck. For det meste har det været solstrålehistorier, fordi Rudbecks heste har vundet det ene storløb efter
det andet. Men 2019 har været anderledes indtil nu. Væddeløbsbladet møder Peter Rudbeck til en ærlig snak

Smilene var store til gallaen i starten af 2018, hvor Dontpaytheferryman både blev årets 2-åring og årets hest i alle kategorier. Siden er der
kommet lidt grus i maskineriet. Foto: Lasse Jespersen
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2017 var en sand jubelsæson for Dontpaytheferryman. Her ses han i 2017 efter
en sejr i Breeders Course-serien på Derbydagen på Lunden til 150.000 kr.
Foto: Burt Seeger

Tekst: Jesper Elbæk

Kigger man lidt på Peter Rudbecks statistik
for 2019, så noterer man blot to sejre i 15
starter. Faktisk var det kun én i 14 starter,
da interviewet blev foretaget, men det kommer vi tilbage til. Indtjeningen stod på godt
180.000 kr. i de 14 starter, og det ville de
fleste amatørtrænere nok være godt tilfreds
med. Men det er Peter Rudbeck næppe?
– Nej, vi har jo været vant til en sejrsprocent på mellem 23-42% de seneste sæsoner
og en gennemsnitsindtjening pr. start på
20-30.000 kr. Så det er klart, at det ikke er
tilfredsstillende, men man skal også huske
på, at vi gik ind til sæson 2019 med kun tre
løbsheste; de to 3-åringer Eightdaysaweek
og Eastboundanddown samt Dontpaytheferryman, indleder Peter Rudbeck.
– Vi følger slavisk storløbskalenderen med
vores heste. Starter altid i Skive på Musketerdagen, men der havde vi så tre syge heste
i år. Eightdaysaweek var syg ved starten på
Jägersro og var heller ikke til sin fordel på
Copenhagen Cup-dagen, og så er sæsonen
allerede dér kommet lidt skævt i gang.
– Men det er en klar streg i regningen, at
især Dontpaytheferryman ikke har præsteret, lyder det ærligt fra Rudbeck.
Færg2emandens forsømte forår
Og kigger man på Dontpaytheferrymans
karriere – alle 19 starter findes i tabelform i
denne artikel – så har det bestemt ikke været
”Færgemandens” år.
Efter hestens sygdom i april, så blev sæsondebuten efter et par rutineløb i Billund i storløbet Sprintermesteren, hvor Dontpaytheferryman havde trukket et perfekt startspor et.
Det blev også til spids, men efter en hastig

åbning, så fik Birger Jørgensen ikke lov til
at dæmpe tempoet, idet den tyske deltager
Very Impressive S med Cees F. Kamminga
kom frem med det samme for at holde tempo. Dontpaytheferryman måtte give sig, men
gik trods alt ny rekord 1.12,6a/1600m.
Der har været meget snak om sygdom i
stalden hos Peter Rudbeck, men det er ikke
noget Rudbeck selv bruger ret mange kræfter
på at tænke over.
– Nej, jeg synes at andre bruger det som
en slags undskyldning for os, men det behøver de nu ikke gøre. Vi havde fem dage med
sygdom, og det var dét. Vi kunne ikke starte i Skive, men ellers er det ikke noget man
behøver at fokusere på. Det gør vi ikke selv,
lyder det fra Peter Rudbeck, som i sit civile
erhverv er partner i Dansk Revision Skive.
Starten efter var i prøven til Jydsk 4-årings
Grand Prix, hvor Dontpaytheferryman førte ind på lige bane, men kapitulerede med
galop, da Dortmund med Marc Bæk Nielsen
trykkede en sidste gang. Kom med på wild
card i Grand Prixet, hvor Dontpaytheferryman galopperede i en tight situation med
900m til mål.
Debatten om wild cards blusser op hvert
år i forbindelse med storløbene. Kritikerne
mener, at wild cards skal afskaffes, fordi man
ikke skal med i en finale på gamle meritter,
mens tilhængerne bruger argumentet, at
man jo gerne vil se de bedste heste i de store
løb. Men hvad mener Peter Rudbeck egentlig? For han plejer jo at kvalificere sine heste
direkte, men denne gang måtte han så tage
imod et wild card.
– Han var ikke i orden i prøven, og blev
behandlet efterfølgende. Det er ikke noget
vi er store fans af, og har ikke behandlet en
hest siden 2010, men vi var nødt til at friske

ham op. Vi hylder dét princip at træne efter
hestenes fysiske tilstand, og så tager vi hellere
end andenplads end at presse dem for hårdt,
lyder det fra Peter Rudbeck, inden han svarer
på selve spørgsmålet.
– Jeg går ikke så meget op i den pointberegning, for hvis jeg gjorde det, så skulle jeg
ikke starte ham inden Derbyprøven (Dontpaytheferryman startede efter interviewet
i Odense 19. juli i løbet ”Derbyoptakten”,
red.) for der forsvinder et godt resultat, nemlig tredjepladsen i Kriteriet fra de seneste fem
starter, og dermed en masse point. Han skal
kvalificere sig selv, og kan han ikke dét, så må
vi starte om med ham, for hestens kapacitet
er uomtvistelig.
– Jeg synes faktisk, at man skal køre kvalifikationsløb med tvungen start, men det er tit,
at der ikke er fyldt op i disse årgangsløb, især
for 3-års hestene, så somme tider er denne
diskussion lidt overflødig. Bliver det sådan,
at vi kun kan komme med i Derbyet på et
wild card, så tager vi imod dét wild card, det
er klart. Jeg er tilhænger af de regler man vedtager, og så tilpasser vi os efter det, fastslår
Peter Rudbeck.
– Og så synes jeg i øvrigt kun folk har
”ondt i røven” over de her wild cards, når
det er de gode heste, der kommer med. Når
det er underdogs, der kommer med på wild
cards, så er der jo ingen, der knyr et ord om
det. Men jeg støtter de regler der er, men det
giver stadig ingen mening ikke at have wild
cards, når der ikke er fuldt hus i finalerne.
Dontpaytheferryman som avlshingst
Efter 2-årssæsonen som ubesejret, blev
Dontpaytheferryman fremstillet for DTC’s
Avlskommission for at få lov til at virke som
avlshingst. Blev godkendt, men dog først
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Karrierens 19 starter har budt på 8 sejre og en indtjening på 766.000 kr. Med sejren i Odense 19. juli tilhører ”Færgemanden” fortsat favoritskaren til Dansk Trav Derby. Foto: Skærmbillede fra trav.dk

færdigkåret i år. Der er rigtig meget snak i
travkredse, og mange meninger om Dontpaytheferrymans dyk rent resultatmæssigt.
Nogen snakker også om, at Færgemandens
avlstjeneste kan have indflydelse, men det
afviser Peter Rudbeck totalt.
– Nej, det er noget pjat. Han var på Ansager Hestehospital for at blive tappet mellem 2- og 3-årssæsonen. Én gang. Så det har
overhovedet ingen indflydelse. Det har ikke
ændret på ham overhovedet, og han har
bare sprunget på dét fantom på Ansager,
så det tillægger jeg ikke nogen betydning
overhovedet.
Der mangler en masterplan
De fleste kender historikken med tidligere
kulturminister Marianne Jelveds plan om at
skære en masse millioner væk fra dén salgsaftale, man lavede omkring årtusindeskiftet,
da staten – Dansk Tipstjeneste – overtog
spillet på heste.
Det gav en frygtelig ballade, og rigtig meget lobbyarbejde og ordinært arbejde med
folketingspolitikerne fra efteråret 2014 og i
årene frem. Det endte med en løsning, hvor
hestevæddeløbssporten kunne få muligheden tilbage for at blive herre i eget hus ved at
tjene penge på spillet, samtidig med at pengene fra Kulturministeriet via tipsmidlerne
gradvist bliver sat ned over de kommende
år. I denne proces blev Dansk Hestevædde-
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løb oprettet af de to hovedforbund, Dansk
Travsports Centralforbund og Dansk Galop,
og pt. er man på jagt efter en ny direktør
efter Henrik Friis søgte nye græsgange som
direktør for Spilleselskabet 25syv, som blandt
andet ejer bookmakeren Bet25 og hestespilsproduktet Derby25, som i øvrigt i år er hovedsponsor for Dansk Trav Derby.
Men hvad tænker Peter Rudbeck overordnet set om situationen i dansk hestevæddeløbssport pt.?
– Jamen, jeg er faktisk ikke specielt optimist. Jeg synes vi mangler at få en fremlagt
en masterplan. Hvad gør man for at få unge
mennesker ud på væddeløbsbanen? Hvad
gør man for at hjælpe folk i gang i sporten? Hvad gør man for at få folk til at spille
mere? Hvad gør man for at få nye opdrættere? Hvad gør man for at få nye hesteejere?
Hvad gør man for at trænerne kan drive en
rentabel forretning? Hvad gør vi for at skabe flere jobs i sporten?
– Jeg ved godt, at det er mange bolde, og
at der lige nu er gode initiativer i gang og på
vej i form af eksempelvis Fasttrackracing.dk
og Shareahorse, men man må jo tage fat i et
par af boldene, og så arbejde fokuseret med
dém. Men jeg savner altså lidt udmeldinger
centralt fra. Især en masterplan mangler jeg
i dén grad, lyder det fra Peter Rudbeck.
– Jeg kunne godt finde på at efterlyse
lidt mere central understøttelse, for baner-

ne er ikke for godt bemandede i forvejen,
og måske er det ikke kun ”man power”,
men også nogle koncepter, som sporten
skal komme med og sige ”det er dén her
vej vi skal!”. Banerne er meget overladt til
sig selv, som jeg ser det, og så er man vel
heller ikke så fantastisk dygtige til at dele
succeserne banerne imellem. Jeg håber den
nye direktør i Dansk Hestevæddeløb kan
få lov til at bestemme over banelederne,
fordi han i sin centrale position bør have
det store, forkromede overblik, afslutter
Peter Rudbeck.
Færgemanden fik rettet skuden op
Efter interviewet startede Dontpaytheferryman som nævnt i Odense i løbet
”Derbyoptakten”. Og Færgemanden fik
rettet skuden op, overtog spidsen på første
langside, så meget bedre ud i stilen end de
seneste starter, og vandt stensikkert i tiden
1.13,5a/2140m.
Det kunne altså godt ligne, at Peter
Rudbeck er ved at gøre det igen. Svarene
får vi i første omgang søndag 4. august på
Charlottenlund Travbane, når der afvikles
Derbyprøver – og tre uger senere gælder
det så Dansk Trav Derby, som Peter Rudbeck jo tidligere har vundet med Stand
And Deliver.


2.

1.
4.

3.

5.

1: Dontpaytheferryman
var i starten af 2018 til
hingstefremstilling på
Stutteri Laser på Fyn.
Blev godkendt, men
avlskarrieren har intet
haft med de manglende resultater at gøre jf.
Peter Rudbeck.

2: Sort Dallas-hegn
så langt øjet rækker.
Man føler sig næsten
henført til de store
amerikanske stutterier,
når man besøger Peter
Rudbecks landsted.
Foto: Jesper Elbæk

3: Træningsvognene
står klar. Efter fyraften
på revisionskontoret,
kører Peter Rudbeck
og sønnike Rolf ofte
gennem Skive Plantage over til travbanens
træningsanlæg.

4: Et lækkert bjælkehus
danner rammen om
Familien Rudbeck Jørgensen, som gennem
de seneste par årtier
har skabt årgangsvindere på samlebånd.
Foto: Jesper Elbæk

5: Dontpaytheferryman
meldte sig tilbage ind
i kampen om sejren i
Dansk Trav Derby med
sejren i løbet ”Derbyoptakten” 19. juli i
Odense.
Foto: Gorm Johansen

Foto: Jesper Elbæk

Foto: Jesper Elbæk
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Juridiske spidsfindigheder
ved auktionskøb
En af årets helt store begivenheder i væddeløbssporten står for døren, nemlig Charlottenlunds Derbyweekend og dermed også DTC’s Derbyauktion, igen i år med det officielle navn
AGRIA Copenhagen Sale

Derbyauktionen – Agria
Copenhagen Sale –
afvikles igen i år på York
Stutteri ved Hørsholm.
Datoen er lørdag 24.
august kl. 19.30.
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I Blue Hors-dommen
fandt både by- og landsretten, at hingsten måtte
anses som mangelfuld,
fordi den ikke levede op til
den betegnelse, som den
var solgt under
Tekst: Christian Holch, www.adv-holch.dk
Foto: Burt Seeger

Der gælder særlige regler for auktionskøb i
købeloven, og som på en række andre køberetlige områder, har købets karakter stor
betydning for retsstillingen, såfremt det
efterfølgende viser sig, at en hest købt på
auktion er mangelfuld. Både som sælger
og køber kan det være relevant at kende de
grundlæggende juridiske principper, der regulerer auktionskøb.
Køb, der sker på Derbyauktionen, er dels
reguleret af auktionsbetingelserne og dels
af reglerne i købeloven. Såfremt der er tale
om et civilkøb eller et handelskøb, reguleres
købet af købelovens § 48, mens købelovens
§ 77, stk. 2 regulerer forbrugeres køb på
auktionen.
Som det vil fremgå af denne artikel, beror
retsstillingen i nogle tilfælde dog på tilfældigheder, og den kan ofte også være behæftet med en stor usikkerhed.
Civil- og handelskøb
Udgangspunktet i købelovens § 48 er, at en
køber ikke vil kunne påberåbe sig, at en hest
lider af en mangel, når den er købt på auktion. Hesten anses populært sagt som ”købt
som beset”. Køber må derfor afpasse størrelsen af sit bud på den enkelte hest efter risikoen for, at der kan vise sig at være mangler
ved hesten, som ikke ville kunne påberåbes
overfor sælger.
Køber antages endvidere i civil- og handelskøb at være underlagt en skærpet undersøgelsespligt i auktionskøb, og det vil derfor
være en ubetinget god ide at benytte sin egen
veterinære rådgiver i forbindelse med afgivelse af større bud på en unghest på auktion.
Til dette udgangspunkt gælder der dog nogle

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 forbruger, hvor handlen er formidlet af en professionel.

undtagelser. For det første gælder udgangspunktet efter lovens ordlyd ikke, hvis den
købte genstand ”ikke svarer til den betegnelse, under hvilken den er solgt”.
Blue Hors-dommen
Det er ikke helt klart, hvilken rækkevidde
denne undtagelse har, når der er tale om
handel med ungheste på auktion, men en
tidligere afsagt dom fra ridehestenes verden
om et salg af en hingst, der var godkendt til
kåring, på Dansk Varmblods Hingsteauktion, giver nogle pejlemærker.
Dommen, der blev afsagt i 2007 i Vestre
Landsret, angik et salg af en hingst til ca.
260.000 kr. på Dansk Varmblods Hingsteauktion. Køber af hingsten var det kendte Stutteri Blue Hors. I forbindelse med
opråbet af hingsten på auktionen blev det
oplyst, at hingsten var godkendt til at gå
videre i Dansk Varmblods kåringsforløb.
Hingsten var således, som det er sædvanligt
på denne auktion, endnu ikke kåret på auktionstidspunktet, men blev købt med den
fortsatte mulighed for, at den ville kunne
kåres, og dermed få en betydelig værdi som
avlsdyr.
En forudsætning for, at hingste kan gå
videre i Dansk Varmblods kåringsforløb
er, at Dansk Varmblods Auktionsudvalg
gennemgår og godkender røntgenbilleder
taget af hingsten. Dette var også sket for så
vidt angår denne hingst, men noget tid efter
auktionen viste der sig ved et nyt gennemsyn af røntgenbillederne, at hingsten havde
OCD-forandringer i et knæled, som Auktionsudvalget havde overset.
Forelagt røntgenbillederne på ny erklærede Auktionsudvalget, at der var tale om forandringer af en karakter, der efter udvalgets
opfattelse henhørte til gruppe II, hvilket vil

sige, at røntgenforandringerne antoges at
ville være uden klinisk betydning for hingstens brug.
Ikke desto mindre medførte forholdet,
at Dansk Varmblods hovedbestyrelse tilbagekaldte den i mellemtiden skete kåring af
hingsten. Der opstod herefter tvist mellem
køber og sælger om, hvorvidt handlen under disse omstændigheder kunne ophæves.
Der blev i forbindelse med sagen indhentet en skønserklæring fra en handelskyndig,
der anslog, at hingstens værdi med de konstaterede røntgenforandringer blot var godt
halvdelen af købsprisen, fordi den ikke kunne kåres med forandringerne.
Både by- og landsretten fandt, at hingsten
måtte anses som mangelfuld, fordi den ikke
levede op til den betegnelse, som den var
solgt under. Det blev af domstolene tillagt
afgørende vægt, at hingsten savnede en
egenskab, som den udtrykkeligt var blevet
opråbt med, nemlig at den var godkendt
til at gå videre i kåringsforløbet, idet denne egenskab havde stor betydning for dens
værdi.
Manglen blev som følge af dens værdimæssige betydning anset som væsentlig,
hvorefter køber kunne hæve handlen. Det
blev derudover sågar lagt til grund, at denne egenskab ved hingsten måtte anses som
tilsikret (en garanti), hvilket havde den betydning, at der kunne kræves erstatning for
alle købers afholdte udgifter i forbindelse
med handlen.
Dommen viser, at de oplysninger, som
konkret bliver givet om en hest i forbindelse med en auktion, kan få betydning for,
om køber kan påberåbe sig en skjult mangel, der viser sig ved hesten efter købstidspunktet. Sælger og auktionsholderen skal
derfor være opmærksomme på betydningen
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Køb af heste på auktion er ikke nogen helt simpel affære. I denne
artikel går advokat Christian Holch i dybden med lovstoffet.

Der er stor forskel på, om køber og sælger er professionel eller
amatør. En amatør er f.eks. ikke underlagt nogen reel undersøgelsespligt ved køb på auktion

af, hvad der fremgår af auktionsbetingelser,
auktionskataloget og hvad auktionarius
oplyser om hesten i forbindelse med selve
opråbet.
Derbyauktionsbetingelsernes §§ 2 og 8
Særligt i forhold til Derbyauktionen og de
gældende auktionsbetingelser har jeg hæftet
mig ved, at det direkte af auktionsbetingelserne i § 2 fremgår, at ”kun heste uden betydende anmærkninger vil kunne sælges på
DTC’s Derbyauktion”.
Der vil med udgangspunkt heri med nogen ret kunne argumenteres for, at en hest,
der efter auktionen viser sig at lide af en
skjult – men ”betydende” – fejl, ikke kan
anses som svarende til betegnelse, hvorunder den er solgt, og at køber derfor ikke vil
være afskåret fra at påberåbe sig en sådan
mangel overfor sælger.
Heroverfor står dog retfærdigvis, at det
længere nede i betingelserne fremgår, at hestene sælges som beset og i den stand, hvori
de ved hammerslaget forefindes (§ 8), men
det er ikke givet, hvordan en dommer vil
afveje disse vilkår overfor hinanden i lyset af
lovens ordlyd og Blue Horse-dommen.
Fejl i dyrlægeattester
En anden, men beslægtet, problemstilling
opstår, hvis det viser sig, at sælgers dyrlæge
har overset røntgenologiske eller kliniske
anmærkninger ved unghesten i forbindelse
med de forudgående undersøgelser, som er
en betingelse for, at hesten overhovedet kan
sælges på auktionen. Røntgenbilleder og
tilknyttede dyrlægeerklæringer fra sælgers
dyrlæge spiller en betydelig rolle for købers
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vurdering af værdien af den enkelte unghest
– og dermed størrelsen af det afgivne bud.
Viser det sig, at der er fejl i disse dokumenter, vil køberens vej til at kunne påberåbe sig, at hesten lider af en køberetlig mangel formentlig være kort – også i civil- og
handelskøb.
Sælgers svigagtige adfærd og
købers skærpede undersøgelsespligt
En anden undtagelse fra udgangspunktet
gælder ifølge loven, hvis sælger har handlet ”svigagtigt”. Denne undtagelse kommer
i spil, hvis en sælger har sat en unghest til
salg på en auktion vel vidende, at den lider
af en mangel.
Der skal efter ordlyden af bestemmelsen
relativt meget til før denne undtagelse kan
bringes i anvendelse. I vurderingen indgår
formentlig, hvilken betydning forholdet har
for unghestens anvendelse som væddeløbshest (eller avlsdyr, såfremt der er tale om en
hingst med avlspotentiale). Jo mere væsentligt et forhold, der er tale om, jo lettere vil
sælgerens tavshed om forholdet kunne anses
som svigagtigt. Omvendt vil det også kunne
spille ind, om det er et forhold, som let har
kunnet konstateres af køber i forbindelse
med en sædvanlig besigtigelse af unghesten
forud for auktionen, da dette vil tale for, at

køber ikke vil kunne påberåbe sig forholdet
overfor sælger.
En dom fra Østre Landsret fra 1998 illustrer på udmærket vis det skisma, der
kan opstå i vurderingen af, om sælger kan
anses for at have handlet svigagtigt. Denne
sag angik et køb af en hest, men derimod et
auktionskøb af en truck, hvor det viste sig,
at truckens batteri var defekt. Det ville koste 2½ gange budsummen at udskifte batteriet. Auktionshuset, der forestod auktionen,
var klar over, at batteriet var defekt, men
undlod at oplyse dette i auktionskataloget
eller i forbindelse med opråbet.
To landsdommere fandt, at køber under
disse omstændigheder, uanset den skærpede
undersøgelsespligt, der antages at gælde for
en auktionskøber, ikke var afskåret fra at påberåbe sig manglen.
Den tredje landsdommer var uenig og
lagde afgørende vægt på, at der var tale om
en auktion med salg af en betydelig mængde
brugte genstande, og at det ved et almindeligt eftersyn af trucken, som der havde været
adgang til for køber, kunne have været konstateret, at batteriet var defekt. Derfor mente
denne dommer, uanset ”manglens alvor”,
ikke, at der var udvist svig fra sælgers side.
Dommen, der blev afsagt efter flertallets
afgørelse, er efter min opfattelse under de

konkrete omstændigheder i den sag lidt for
købervenlig, men den viser, at man som
sælger ikke nødvendigvis vil kunne slippe
af sted med at skyde en unghest af på auktion, som man har kendskab til lider af en
mangel.
En anden ting, der kan udledes af dommen er, at sælger, der i denne sag var et konkursbo, der formentlig ikke havde kendskab
til, at batteriet var defekt, blev identificeret
med auktionshuset, idet køberen kunne påberåbe sig, at auktionshuset havde tilbageholdt oplysninger om den solgte genstand.
Forbrugerkøb
I forbrugerkøb, der som nævnt reguleres af
købelovens § 77, stk. 2, er køberen bedre
stillet, end tilfældet er for køber i et civileller handelskøb.
Den væsentligste forskel på retsstillingen
for auktionskøb i forbrugerkøb består i, at
det direkte af lovens ordlyd fremgår, at køber kan påberåbe sig en mangel, hvis ”genstanden er i væsentlig ringere stand, end køberen under hensyn til omstændighederne
havde grund til at regne med”.
Køber man således som forbruger en unghest på Derbyauktionen, som efterfølgende
viser sig at lide af en skjult mangel, der gør
den uegnet som væddeløbshest, vil køberen
efter min opfattelse ikke være afskåret fra at
gøre et mangelskrav gældende mod sælger i
anledning heraf.
Unghestene, der sælges på Derbyauktionen, sælges alle med travløb for øje og
er sågar tilmeldt Auktionsløbet i Aalborg.
Derfor vil det også være en indbygget forudsætning for en køber, at hesten skal kunne anvendes til travløb, og viser det sig, at
den ikke er egnet hertil på grund af en skade
eller en lidelse, som var til stede på købstidspunktet, vil der med god ret kunne argumenteres for, at hesten dermed må anses for
at være i væsentlig ringere stand, end hvad
køberen havde grund til at regne med.
Sælgers oplysningspligt
Der gælder også skærpede krav omkring oplysningerne om hesten, når der er tale om et
forbrugerkøb. Forbrugeren vil nemlig kunne påberåbe sig urigtige eller vildledende
oplysninger om hesten, uanset om disse er
afgivet af sælger i ond tro.
Herudover kan forbrugerkøberen påberåbe sig forhold ved hesten, som sælgeren
– uden at oplyse om – har kendt til eller
burde have kendt til, hvis det er forhold, der
har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Der gælder altså med andre ord en meget vidtstrakt pligt for sælger

til at give oplysninger om unghesten, som
kan have betydning for en købers bedømmelse af hesten.
Selv hvis sælger blot har en mistanke om
en fejl eller lidelse ved hesten, bør sælger
ifølge lovens forarbejder oplyse nærmere
om mistanken og de omstændigheder, der
begrunder mistanken, eller inden auktionen foretage en nærmere undersøgelse for
at få be- eller afkræftet mistanken.
Herudover består også den betydelige forskel, at forbrugerkøberen ikke er underlagt
nogen reel undersøgelsespligt ved køb på
auktion.
En paradoksal situation
Forskellen på retsstillingen alt efter købets
status medfører et noget uheldigt paradoks
for en professionel sælger på en auktion
som Derbyauktionen, hvor alle kan byde
på de ungheste, der udbydes på auktionen.
Det vil nemlig ikke være muligt på forhånd
for sælgeren at vide, om den højstbydende
vil være en anden professionel eller en forbruger.
Dette gælder til dels også på købersiden,
idet en privat køber heller ikke nødvendigvis vil kunne forudsætte, at alle sælgere af
heste på auktionen er professionelle. En
handel mellem to ikke-professionelle anses
som et civilkøb, der reguleres af § 48 i købeloven. Som det fremgår, er der stor forskel
på de krav, der stilles til køberens undersøgelsespligt, alt efter købets status.
Problemet er reelt, fordi væddeløbssporten er kendetegnet ved, at en del aktive i

branchen bevæger sig i grænseområdet mellem ren hobby, hobbyerhverv eller egentlige
erhvervsdrivende. Grænsen for, hvornår
man i køberetlig henseende kan anses som
professionel, er ikke sort/hvid, og dermed
kan der potentielt opstå tvister i forlængelse af auktionskøb, der reelt vil blive afgjort
på baggrund af, om købet i sidste ende skal
anses som et forbrugerkøb, et handelskøb
eller et civilkøb.
På en auktion som Derbyauktionen,
hvor både professionelle og private kan
henholdsvis sælge og købe heste, består
altså den paradoksale situation, at de krav,
der kan stilles til sælgernes oplysninger om
den enkelte hest, og de krav, der stilles til
købers undersøgelsespligt afhænger af, om
kombinationen af henholdsvis sælger og
køber falder sådan ud, at det er tale om et
forbrugerkøb eller ej.
Dette er ikke hensigtsmæssigt – navnlig
for de mindre professionelle avlere, der har
brug for at kunne sælge deres ungheste i
størst mulig tillid til, at de ikke efterfølgende bliver mødt med mangelskrav fra
købere af deres heste.
Så længe både private og professionelle
gives adgang til at byde på auktionen, er
det næppe muligt at ændre på dette problem.
Købelovens forbrugerbestemmelser er
nemlig beskyttelsespræceptive, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges til skade for
forbrugeren, og man kan derfor ikke skrive
sig ud af problemet ved at skærpe auktionsvilkårene.

Det er en god idé at læse auktionskataloget grundigt. På auktionsdagen kan de mange
åringer desuden besigtiges.
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Lad eksperten gøre det tunge arbejde for dig.
Få overblik over hestenes form og chancer
indenfor løbsdagens største stregspil.
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Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00

LØBSDAGE I OKTOBER:
Fredag
4.
Odense..........................................................................kl. 15.45
Lørdag
5.
Bornholm......................................................................kl. 11.00
Søndag
6.
Charlottenlund...........................................................kl. 12.45
Mandag
7.
Aalborg..........................................................................kl. 17.00
Fredag
11.
Nykøbing.......................................................................kl. 15.45
Lørdag
12.
Bornholm......................................................................kl. 11.00
Søndag
13.
Billund............................................................................kl. 12.45
Mandag
14.
Skive...............................................................................kl. 17.00
Torsdag
17.
Aarhus............................................................................kl. 17.00
Fredag
18.
Charlottenlund...........................................................kl.15.45
Lørdag
19.
Bornholm......................................................................kl. 12.55
Søndag
20.
Odense..........................................................................kl. 14.00
Mandag
21.
Aalborg..........................................................................kl. 17.00
Torsdag
24.
Nykøbing.......................................................................kl. 17.00
Fredag
25.
Skive...............................................................................kl. 15.45
Søndag
27.
Charlottenlund...........................................................kl. 13.15
Mandag
28.
Aalborg..........................................................................kl. 17.00
Torsdag
30.
Billund............................................................................kl. 17.00

STARTMELDINGSDATOER:
Mandag 30. september: Odense................................................................. 4. oktober
Bornholm............................................................. 5. oktober
Tirsdag 1. oktober:
Charlottenlund.................................................. 6. oktober
Aalborg................................................................. 7. oktober
Mandag 7. oktober:
Nykøbing.......................................................... 11. oktober
Bornholm.......................................................... 12. oktober
Tirsdag 8. oktober:
Billund................................................................ 13. oktober
Skive................................................................... 14. oktober
Torsdag 10. oktober:
Aarhus................................................................ 17. oktober
Mandag 14. oktober:
Charlottenlund............................................... 18. oktober
Bornholm.......................................................... 19. oktober
Tirsdag 15. oktober:
Odense.............................................................. 20. oktober
Aalborg ............................................................. 21. oktober
Torsdag 17. oktober:
Nykøbing.......................................................... 24. oktober
Mandag 21. oktober:
Skive................................................................... 25. oktober
Tirsdag 22. oktober:
Charlottenlund............................................... 27. oktober
Aalborg.............................................................. 28. oktober
Torsdag 24. oktober:
Billund................................................................ 30. oktober
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TRAVKALENDER
Løb 3 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 4 - Gentofte Kommunes Ærespræmie
- Stayerløb
3-14-årige. 2950 m. Tillæg 20 m ved 105.001
kr., 40 m ved 225.001 kr., 60 m ved 665.001 kr.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.0002.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Søndag 6. oktober kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 1. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Opdrætningsløbsoptakten - 2-års løb
2-årige højst 6.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Heste der opretholder engagement i Dansk
Opdrætningsløb 2019 har fortrinsret til start.
Løb 2
2-14-årige højst 45.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 8.001 kr., 40 m ved 20.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 6 - Taroks Mindeløb 2019 - Afdelingsløb
3-14-årige højst 450.000 kr.
2000 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 35.000-17.500-8.500-5.500-3.500
(5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner og
staldmand. Bonuspræmie på 30.000 kr. såfremt
samme hest vinder begge afdelinger. Bemærk at
de anmeldte heste skal starte i to løb på dagen.
Begge løb med distancen 2000 meter. Startsporene vil være omvendte fra 1. til 2. afdeling. Det
skal endvidere bemærkes, at heste der bliver distancerede eller diskvalificerede i første afdeling
ikke må starte i anden afdeling. Vindes de to afdelinger ikke af samme hest, findes den samlede
vinder ud fra dette pointsystem: 8-6-4-3-2
(Bonuspræmie på 1.000 kr. pr. point til den samlede vinder). Har to heste samme point, er det den
samlede totaltid i de to afdelinger som afgør.

Løb 7 - Dansk Trav Kriterium 2019
3-årige danskfødte. 2500 m. Autostart.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum: 600.000 kr. Er anmeldt.
Se de vigtige datoer op til Dansk Trav Kriterium
2019.
Løb 8 - Dansk Hoppe Kriterium 2019
3-årige danskfødte hopper. 2000 m. Autostart.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum: 350.000 kr. Er anmeldt.
Se de vigtige datoer op til Dansk Hoppe Kriterium
2019.
Løb 9 - Kriterium Consolation
3-årige danskfødte. 2000 m. Autostart.
Præmier: 37.500-18.750-9.500-5.500-3.750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Er anmeldt.
Løb 10 - Montéløb - DTC præsenterer
Fast Riders Cup, indl. afd.
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved
140.001 kr., 40 m ved 380.001 kr., 60 m ved
860.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250750 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Gavekort til
vindende rytter. Se reglerne for løbsserien.
Løb 11 - 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 18. oktober kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 14. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 3-års løb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte højst 25.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 1 kr., 40 m ved 7.001 kr.
12 startende.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne for
løbsserien.

Evita - Morten Friis
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Løb 2
2-14-årige højst 12.500 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.

TRAVKALENDER
Løb 3 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 175.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 24.001 kr., 40 m ved 62.501 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 189.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 28.001 kr., 40 m ved 70.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.
Løb 5-8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Puljeløb 1:17
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 fredag den 11. oktober inden kl. 11.00. Herefter
vil listen blive offentliggjort på travbanen.dk - og
hestene kan slettes indtil mandag den 14. oktober kl. 11.00 (mod en afgift på 100 kr. pr. hest).
Løb 10 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres
pointtal.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 3 - Travligaen, liga 5
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 11 - Opdrætningsløb Consolation
2-årige danskfødte. 2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Er anmeldt.

Løb 4 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, finale - Amerikanerløb
3-14-årige højst 112.500 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
For kuske der har kvalificeret sig til start. Se
reglerne for løbsserien.

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

Løb 5 - Summer Meeting Fall, indl. afd.
- Hoppeløb
3-10-årige hopper højst 188.108 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
De to bedstplacerede heste er forpligtet til at
starte i finalen på Bjerke (Norge) lørdag den 16.
november. Finalen afvikles over 2100 meter
autostart og med 100.000 nok til vinderen. Der er
fri lodtrækning om startsporene i finalen, hvor der
starter 10 heste. Ved dødt løb på andenpladsen
går hesten med flest startpoint på anmeldelsesdagen videre - derefter lodtrækning. Se mere information på www.danskhv.dk Summer Meetings
ærespræmie til vindende hests ejer.

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

Løb 6 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, finale - Amerikanerløb
3-14-årige højst 225.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
For kuske der har kvalificeret sig til start. Se
reglerne for løbsserien.

Søndag 27. oktober kl. 13.15

Løb 7 - Travligaen, liga 3
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Startmelding:
Tirsdag 22. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 8 - Travligaen, liga 2
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 600.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 1
2-14-årige højst 25.000 kr. 2000 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 9 - Nationalløb - Travligaen, liga 1 (finale
Charlottenlund 29/12)
3-14-årige danskfødte. 2000 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.0002.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Løb 2 - Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 10 - Dansk Opdrætningsløb 2019
2-årige danskfødte. 2000 m. Autostart.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, staldmand og opdrætter. Dækken og laubærkrans.
Forventet præmiesum: 280.000 kr. Er anmeldt.
Se de vigtige datoer op til Dansk Opdrætningsløb
2019.

Torsdag 17. oktober kl. 17.00
Startmelding:
Torsdag 10. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 6.500 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 1.251 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 15.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 6.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 30.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 766.000 kr. 2300 m. Tillæg 20
m ved 45.001 kr., 40 m ved 105.001 kr., 60 m
ved 265.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
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TRAVKALENDER
Løb 3 - DTC præsenterer
Sigter mod Stjernerne, indl. afd.
3-14-årige højst 450.000 kr. 2000 m. Tillæg 20
m ved 25.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved
170.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Se reglerne for løbsserien.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 60.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Efterårsjagten - Amerikanerløb
3-14-årige højst 110.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 195.000 kr.
1800 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. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - SU-Montéløb - Formløb
5-14-årige. 1800 m. Monté.
Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Ny mentorordning tilknyttet SU- og
SU-Montéløb. Læs mere på side 15.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end
idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr.
500.

Søndag 13. oktober kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 8. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Ansager Hestehospitals Ærespræmie
- 2 års løb.
2-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 7.500 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 93 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 1800 m. Monté.
Voltestart. 12 startende.

Løb 4 - Lalandia præsenterer
Travligaen, liga 5 - Finale
3-14-årige højst 75.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Rynkeby Hesteklinik præsenterer
Travligaen, liga 4 - Finale
3-14-årige højst 150.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - O K Snacks præsenterer
Travligaen, liga 3 - Finale
3-14-årige højst 300.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Foreningen af Travopdrættere
præsenterer Travligaen, liga 2 - Finale
3-14-årige højst 600.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Bent Engelbrechts Mindeløb
- Travligaen, liga 1 - Finale
3-14-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken.
Løb 9 - Grand Circle 4-års Championat
for hingste/vallakker 2019
4-årige danskfødte hingste og vallakker.
1900 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Indskud 3.000
kr. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Se de vigtige datoer op til Grand Circle
4-års Championat 2019.
Løb 10 - Grand Circle 4-års Championat
Consolation 2019
4-årige danskfødte. 1900 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Se de vigtige datoer op
til Grand Circle 4-års Championat 2019.

Erling - Knud Mønster
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Løb 11 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

TRAVKALENDER
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté.
Voltestart. 12 startende.

Torsdag 31. oktober kl. 17.00
Startmelding:
Torsdag 24. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Imercos Ærespræmie
2-14-årige højst 8.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 2.251 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 2000 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Ny mentorordning tilknyttet SU- og
SU-Montéløb. Læs mere på side15.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 4 - Blomster Galleriets Ærespræmie
- Amerikanerløb
2-14-årige højst 80.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 28.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Vagner Knudsen & Sønner A/S’
Ærespræmie - Amerikanerløb
3-14-årige højst 139.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 48.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
.
Løb 6 - Billund Kommunes Vandrepokal
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 230.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Jansson A/S Ærespræmie
- Montéformløb
4-14-årige. 2020 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. Ryttere der opfylder kravene for deltagelse i SU-Montéløb tildeles
20 meter lettelse. Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté.
Voltestart. 12 startende.

Søndag 20. oktober kl. 14.00
Startmelding:
Tirsdag 15. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 2 - Duvils Amatørserie
3-14-årige højst 310.000 kr. 2000 m. Tillæg 20
m ved 14.001 kr., 40 m ved 40.001 kr., 60 m ved
115.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien
på www.billund-travklub.dk
Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 16.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Karl K. Pedersens Mindeløb
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 825.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 1 - 3 års Løb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte. 2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.

Fredag 4. oktober kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 30. september kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Begravelsesforretningen Fyens
Ærespræmie
2-14-årige højst 6.500 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.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 155.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved 60.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 280.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 5.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3
2-14-årige højst 45.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Travligaen, liga 5
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 5 - Travligaen, liga 4
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 6 - Travligaen, liga 3
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
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Løb 7 - Jubilæumspokalen
- Hoppeløb - Amerikanerløb
3-14-årige hopper. 1640 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Grand Circle
4-års Hoppechampionat 2019
4-årige danskfødte hopper. 2140 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Indskud 3.000
kr. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Se de vigtige datoer op til Grand Circle
4-års Championat 2019.
OBS! Bemærk at der skal startmeldes til dette
løb tirsdag 8. oktober.
Løb 9 - DTC præsenterer Fast Riders Cup,
indl. afd. - Montéløb - Specialløb
4-14-årige. 1640 m. Monté. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 15.000 kr. indvundet i 2019 i
minimum 5 starter.
Løb 10 - Frisbjerggårds Foderserie 2019
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2640 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 - Fremvisningsløb 1.30
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 2 - Højslev Kros Ærespræmie
- Amerikanerløb
2-14-årige højst 15.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 3 - Højslev Kros Ærespræmie
- 3 års Løb - Amerikanerløb
3-årige højst 10.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 4 - Højslev Kros Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 80.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 27.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 5 - Højslev Kro præsenterer
Skive Amatørserie 2019, Finale
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 32.501 kr.,
40 m ved 85.001 kr., 60 m ved 225.001 kr., 80 m
ved 610.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Vingave til vindende kusk. Dækken.
Løb 6 - Højslev Kros Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 144.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 48.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 7 - Højslev Kro præsenterer
Skive Amatørserie 2019, Finale
3-14-årige. 2550 m. Tillæg 20 m ved 60.001 kr.,
40 m ved 140.001 kr., 60 m ved 330.001 kr., 80
m ved 875.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Vingave til vindende kusk. Dækken.

Mandag 14. oktober kl. 17.00

Løb 8 - Højslev Kros Ærespræmie - Montéløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved
45.001 kr., 40 m ved 110.001 kr., 60 m ved
285.001 kr., 80 m ved 685.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Startmelding:
Tirsdag 8. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 9 - Højslev Kros 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 1 - Højslev Kros Ærespræmie - 2 års Løb
2-årige højst 12.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
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Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté.
Voltestart. 12 startende.

Fredag 25. oktober kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 21. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 19.000 kr.
1600 m. Autostart. Grundlag 7.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 3 - 3 års Løb - Amerikanerløb
3-årige højst 35.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 4
2-14-årige højst 37.000 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 5 - Hesteejerpokalen - Fordel Jockeyer
3-14-årige højst 68.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for heste med højst
95.000 kr. indvundet, såfremt de køres af en
jockey med højst 6 sejre i 2019. Ærespræmie til
vinderens ejer og staldmand.
Løb 6 - Hammerthors Vandrepokal
3-14-årige højst 118.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal til vinderens ejer. Ærespræmie til
vinderens ejer og staldmand.
Løb 7
3-14-årige højst 205.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 8 - Specialløb
3-14-årige højst 525.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for alle heste, uanset
startpræmiesum, såfremt de højst har indvundet
30.000 kr. i 2019 i minimum 5 starter. Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
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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.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 6 - Fordel hopper
3-14-årige højst 72.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst
95.000 kr. indvundet.
Løb 7 - Fordel hopper
3-14-årige højst 197.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst
270.000 kr. indvundet.
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.
Løb 9 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Ny mentorordning tilknyttet SU- og
SU-Montéløb. Læs mere på side 15.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Mandag 7. oktober kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 1. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

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

Mandag 21. oktober kl. 17.00

Løb 1 - 4 års Hoppeløb
4-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud 300 kr.

Startmelding:
Tirsdag 15. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

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

Løb 1 - 3 års Hoppeløb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte hopper.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3
2-14-årige højst 21.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
3-14-årige højst 5.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
2-14-årige højst 110.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 14.001 kr., 40 m ved 38.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3-6 Amerikanerløb
2-14-årige højst 115.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 305.000 kr. 2140 m. Tillæg 20
m ved 16.001 kr., 40 m ved 44.001 kr., 60 m ved
118.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 247.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Montéformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 15 karrieresejre og mere
end 3 sejre i 2019 tildeles 20 meter tillæg.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 91- Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Mandag 28. oktober kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 22. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 8.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2
2-14-årige højst 52.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 18.001 kr. Grundlag 8.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3
3-14-årige højst 92.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 31.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Fordel hopper
3-14-årige højst 155.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst
225.000 kr. indvundet.
Løb 5
3-14-årige højst 350.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Formløb 1.17.5 - Amatørløb
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Løb 7 - Montéløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 250.000 kr.
2140 m. Monté. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
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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.
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.
OBS! Ny mentorordning tilknyttet SU- og
SU-Montéløb. Læs mere på side 15.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster
Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk
www.nykftrav.dk

Fredag 11. oktober kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 7. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 17.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 2.501 kr., 40 m ved 6.001 kr.
12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Løvfaldspokalen
2-14-årige højst 32.500 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 60.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Florens Vandrepokal
3-14-årige højst 90.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 5
3-14-årige højst 155.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Brian Fohlmans Vandrepokal
3-14-årige højst 250.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 500.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - NFT Travklubs Amatørserie efterår
- Puljeløb 1:20
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette
løb skal foretages fredag den 4. oktober inden
kl. 11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes indtil
mandag 7. oktober kl. 11.00. Ærespræmie til
vinderens ejer.

Løb 7 - Montéløb - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Bemærk grunddistancen! 20 meter tillæg ved
vundne 7.001 kr., 12.000 kr., 25.000 kr. og
50.000 kr. i de sidste 10 starter. Ryttere uden sejr
i 2019 i minimum 3 montéstarter gives 20 meter
lettelse.
Løb 8 - 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.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. Se
reglerne for løbsserien. Startmelding til dette løb
skal foretages onsdag den 16. oktober inden kl.
11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes indtil
torsdag 17. oktober kl. 11.00. Ærespræmie til
vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige.2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté.
Voltestart. 12 startende.

Torsdag 24. oktober kl. 17.00
Startmelding:
Torsdag 17. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Fødselsdagsløbet - Amerikanerløb
2-14-årige højst 7.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 2-5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 145.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Oktoberpokalen
3-14-årige højst 325.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Lørdag 5. oktober kl. 11.00
Startmelding:
Mandag 30. september kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 12.500 kr. 1840 m.
Tillæg 20 m ved 1.501 kr., 40 m ved 5.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5 første
karrierestarter.
Løb 2 – Amerikanerløb
2-14-årige højst 40.000 kr.
2120 m. Voltestart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
De 6 heste med lavest præmiesum placeres fra
2120 m. De følgende 6 fra 2140 m.
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Løb 3 - Oktoberprisen
3-14-årige højst 120.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 55.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Løb 4-8 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 400.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. Fortrin for 14-årige.
2120 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-800-600-400-200
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Lørdag 12. oktober kl. 11.00
Startmelding:
Mandag 7. oktober kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 22.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 9.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 35.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 70.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 4 - Ungdomsløb Finale
3-14-årige højst 400.000 kr. 2120 m. Tillæg 20
m ved 45.001 kr., 40 m ved 90.001 kr., 60 m ved
190.001 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 og kusk.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie.
Løb 5
3-14-årige højst 140.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 6
2-14-årige højst 350.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Eastboundanddown - Birger Jørgensen

Løb 7 - Hurtigklassen
3-14-årige. 1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 8 – Montéløb - Finale
4-14-årige. 1820 m. Monté. Tillæg 20 m ved
60.001 kr., 40 m ved 130.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. Fortrin for 14-årige.
1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 2-3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 40.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Løb 4 - Thors Mindeløb 2019 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
For kuske uden sejr i 2019.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.

Lørdag 19. oktober kl. 12.55

Løb 5-8 - Bornholmerløb
2-14-årige højst 300.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.

Startmelding:
Mandag 14. oktober kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 9 - Hurtigklassen
3-14-årige. 2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.

Løb 1 - Begynderløb
2-14-årige højst 15.000 kr. 1840 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 6.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5 første
karrierestarter.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. Fortrin for 14-årige.
2120 m. Voltestart.
Præmier: 1.200-800-700-450-250-100-100
(7 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.

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

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
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GRAND CIRCLE CHAMPIONATER
F-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Grand Circle 3-Års Championat · Indskud: 25.10.2019: 800 kr.
F THE BIG NEW
FABIOLA K
FABRIZIO
FACE COLLECTION
FACEBOOK
FACETOFACE
FAIR BEAT V P
FAIRFAX HYRDEHØJ
FAIRY TAIL
FAITHFUL P D
FALCON SPIN
FALLULA CLOC
FALUKA JERSEY
FALULA
FAMOUS DREAM
FANCYSTONE
FANG GU BAKKELY
FANNY DAMHUS
FANNY ØSTERVANG
FANTA
FANTASTIC DESIGN
FANTASTICO
FANTASY DREAM
FARASI SURPRISE
FARO LINE
FAST FERRARI
FAST SHADOW
FASTEN DAUGBJERG
FASTSTONE
FATIA SIMONI
FAUST HOVMAND
FAUSTINO
FAY S M
FEARLESS TO HEAVEN
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
FERNANDO FRÆK
FERRARI BORK
FERRARI GARDENIA
FERRARI ROSSO
FERRARI SHADOW
FERRARI WINNER
FESTIVAL OF SPEED
FETLOCK JOINT
FETTER TIR
FEWOFAKIND
FEYENOORD
FIAT
FIDUSEN KÅSGÅRD
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
FIKUS SIMONI
FILIBUSTER H
FILIPPA B
FILLY

FILLY WEE
FILOU D’AMERIQUE
FILUCA
FINAL COUNTDOWN
FINAL DREAM
FINALLY CASH
FINE SHADOW
FINEST AVEVE
FINLANDIA
FIONA
FIONA SHADOW
FIORE
FIRE WORLD
FIREBLADE
FIREFOOT
FIRENZE LASER
FIRESTONE
FIRST BLOOD
FIRST CHOICE
FIRST HOPE
FIRST IN LINE E P
FIRST LIGHT
FIRST MONEY DAY
FIRST ONE DIAMOND
FIRSTLIKE FLAMINGO
FIT FOR FIGHT
FLAMBORO DOWNS
FLAMINGO DOWNS
FLAMINI
FLASH OF LOVE
FLETCHER COOK
FLEVI
FLICHMAN
FLINTSTONE
FLIPTHECOIN
FLORA
FLORENTINA
FLORIANNA
FLORICAN ROLD
FLORIDA FLAMINGO
FLOWER C N
FLOWER DUST
FLOWER POWER

FLOWERBOMB VINCENT
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 SHADOW
FORGETTHEREST
FORMIDABLE VINCENT
FORTUNA K
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX PHOTO
FOX S B
FOXBORO DOWNS
FOXIE
FRAGTEN
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK JR BOUNCE
FRANK THE TANK
FRANKLIN
FRANZ JÆGER
FRAULEIN
FREAKINNOTZ
FRED FLINTSTONE
FRED PERRY
FREDDY BOY
FREDE BORK
FREDE FUP Ø K
FREDERICO B P

FREDERIK
FREDERIK MOLS
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
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRIENDLY FREDDY
FRISK
FRITJOF S H
FRK FEJER
FRK LUPO
FRODO CASH
FROMAJACKTOAKING
FRONTRUNNER SHADOW
FROSTYTHETIGER D C
FROZEN DESIGN
FRYGTLØS
FRØKEN A P
FRØKEN FIE
FULTON
FUN AND PARTY TALK
FUNNY GARDENIA
FUNNY MONEY
FUTTEFLAGFIS
FUTTER
FUTURE
FUTURE FIGHTER P L
FÆTTER FILUR
FØNIX VANG

GRAND CIRCLE CHAMPIONATER
E-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Grand Circle 4-Års Championat · Indskud: 25.10.2019: 700
E M ELEVEN CUP
E TYPE CASH
EA
EAGLE
EAGLE BAT
EAGLE DOLLARS
EAGLE SIMONI
EARL GREY
EARLY HYDRUP
EARLY MORNING
EARLY TINGHØJ
EASIERSAIDTHANDONE
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY MONEY
EASY PEAK
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECHEZEAUX
ECHO HILL

ECLIPSE D D
ECU EGEDAL
EDDIE BROGÅRD
EDDIE COOK
EDDIE MURPHY
EDDIE THE EAGLE
EDDIE TRØJBORG
EDELHERR FAUST
EDELWEISS
EDWARD
EDZOLAMI
EENYMEENYMINYMOE
EFFEN
EFTERLEVANDE
EG HELLEBJERG
EGE
EGGNOG
EIGHTDAYSAWEEK
EIK AGAIN
EIK HINDØ
EISTEE BAKKELY
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EIVO TORKDAHL
EJNAR GARDENIA
EJSING
EL CLASICO
ELA GAMMELSBÆK
ELBA
ELBÆK BE
ELDON NEERGÅRD
ELDORADO
ELEANOR BOUNCE
ELECTRIC SHADOW
ELEGANT C N
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA DILLI
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELISA H J
ELITA
ELITE SHADOW
ELLA LYNGHØJ
ELLA RUSH

ELLEN
ELLERSLIE DOWNS
ELLIOT
ELLY TORP
ELPRESLEY DAMGÅRD
ELTON H
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA M
ELVIRA MAY
ELVIS BORK
ELVIS TOFT
EMERSON
EMIL L
EMIL MOSEBO
EMIL V P
EMILIE FLAMINGO
EMILY SHADOW
EMIREN K
EMMA D

EMMETT DOWNS
EMOJI
EMPIRE
EMPIRE SISA
EMPOLI
EMPTY GLASS
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI
ENCRU CLOC
ENDLESS DREAMS
ENDLESS LOVE
ENDNU EN KÅSGÅRD
ENDO HYDRUP
ENDOVER DUST
ENERGY MIX
ENFORALLE P
ENJOY HASTRUP
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY THE COKTAIL
ENJOY THE GAME
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ENOK
ENOK SMED
ENOUGH CASH
ENTRE HYRDEHØJ
ENVY SECRET
ENYA
ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO DESIGN
ENZO VICTORY
EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPIDOT T T
EPOQUE
EPOS ØSTERVANG
EPSILON TÅRS

ETERNAL SUNSHINE
ETERNITY
ETERNITY CROSS
ETERNITY GIRL
ETERNITY LA MARC
ETIENNE CROSS
ETNA
ETOMORROWISTODAY
EUREKA DOWNS
EURO DREAM
EUROSTONE
EVA GARDENIA
EVELYN
EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVER SO CLEVER
EVEREST LASER

EPULU
ERANTI HASTRUP
ERIC THE EEL
ERICA
ERICANO
ERIK
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ESAJAS
ESAU
ESCAPE A P
ESCOBAR
ESMARALDA H J
ESTELLE KRONOS
ESTRELLA SISA

EXPLOSIVE LINE
EXPLOSIVE PEAK
EXPRESS A P
EXPRESS BORK
EXPRESS DE LUXE
EXPRESS SHADOW
EXPULSO TIME
EXQUISIT PROJECT
EXTRA T AAGE
EXTREME
EYE IN THE SKY
EYECANDY
EYEOFTHETIGER D C

EVERY DAY
EVERYBODYLOVESEDDY
EVITA
EVITA BIANCA
EVITA E M
EVITA SØLVTOP
EVITA T T
EXCELLENT PRINCE
EXCEPTIONAL SHADOW
EXCLUSIVE LASER
EXCUSE ME
EXOTIC PHOTO
EXPECTTHEUNXPECTED
EXPELLIARMUS
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPENSIVE DREAM
EXPLOSIVE LADY

Ligaløb Q3 og Q4 2019
- indledende afdelinger og finaler - Opdateret:
Nye klasser pr 1/1 2019:
Liga 5
Liga 4

h/75.000

Liga 3

h/150.000

Liga 2

h/300.000

Liga 1
Meeting 3

Aalborg 14/7

Nykøbing 21/7
Aarhus 28/7

Lunden 4/8 og 8/8
Aarhus 9/8

Bornholm 18/8

Lunden 23-24-25/8
Billund 6/9

Aarhus 8/9

Liga 5

Liga 4

Liga 3

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

Aalborg 15/9

x

x

Aarhus 29/9

x

x

Odense 22/9
Lunden 6/10
Totalt i Q3

Finalepræmiesum Billund 13/10
Meeting 4

Odense 20/10
Lunden 27/10

Finale Lunden 29/12

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

11 indl.

10 indl.

x

x

x

x

Liga 2

x

10 indl.
89000

h/600.000

89000

Min. 89.000 kr. i præmiesum i alle 5 ligaer.

89000

x

7 indl.

Fri for alle
Liga 1
x
x
x

x

x
x
6 indl.

89000

Min. 89.000

x

x

Øvrige ligaløb i meeting 4 offentliggøres i næste kalender.
Reglerne og den løbende stilling kan findes på www.danskhv.dk/sport-spil/travligaen/
Ret til ændringer forbeholdes.
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2 ÅRS LØB: September – oktober 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. september – Skive
8. september – JVB
14. september – Aalborg
14. september – Aalborg
20. september – Lunden
29. september – JVB
29. september – JVB
6. oktober – Lunden
13. oktober – Billund
14. oktober – Skive
27. oktober – Lunden
27. oktober – Lunden

1600 meter autostart. Højst 3.000 kr.
1800 meter. Tillæg v. 10.001 kr.
2140 meter autostart. Auktionsløb H/V
2140 meter autostart. Auktionsløb HP
1600 meter autostart. Højst 15.000 kr.
1800 meter autostart. Jydsk 2-årings Grand Prix
1800 meter autostart. Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation
2000 meter autostart. Højst 6.000 kr.
1900 meter autostart. Fri for alle.
2000 meter. Højst 12.000 kr. Tillæg v. 3.001 kr.
2000 meter autostart. Opdrætningsløb.
1600 meter autostart. Opdrætningsløb Consolation.

(ret til ændringer forbeholdes)

SKIVE AMATØRSERIE 2019
- OPDATERET

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 indledende afdelinger startret - og kun heste der har startet i en indledende afdeling kan starte. En hest skal
i finalen og trøstfinalen køres af en kusk, der har kørt hesten i en indledende afdeling. Er der ledige pladser
efter anmeldelsesfristens udløb forbeholder Sportsafdelingen sig ret til at opsøge flere startende heste
blandt de startberettigede heste.
Ret til ændringer forbeholdes.
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DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne 2019
Der vil i 2019, i samarbejde mellem DTC og Dansk
Hestevæddeløb, atter blive udskrevet en Sigter
Mod Stjernerne (SMS) kuskekonkurrence blandt de
unge aktive travkuske i Danmark. Kuske født efter
1/1 1992 med dansk licens kan deltage (dog ikke
personer med A-licens). Altså man fylder højst 27 år
i 2019.
Alle der opfylder betingelserne kan deltage, men
deltagere tilmeldt med hest til en indledende
afdeling har fortrinsret til start i de indledende
afdelinger – og blandt de øvrige tilmeldte heste vil
der blive foretaget lodtrækning om hestene blandt
de resterende tilmeldte kuske. Dvs. at selvom man
ikke umiddelbart har en hest til rådighed til en given
indledende afdeling i SMS, så skal man startmelde
sig selv som kusk hos Sportsafdelingen (88 81 12
22) senest kl. 11.00 på startmeldingsdagen for den
indledende afdeling, hvis man er interesseret i at
komme ud at køre.
Der afvikles 13 indledende afdelinger og en finaledag med to løb (de indl. afd. kan deles, såfremt der
startmeldes et tilstrækkeligt antal heste, dog må
hver kusk kun køre en gang). De 12 deltagere med
flest point efter de 15 indledende afdelinger har
fortrinsret til start i finaleløbene.
I finaleløbene kan de 12 kuske startmelde sig med
en hest, som dermed opnår startret i løbet. I tilfælde
af afbud kan der suppleres med nr. 13 osv. Er der
kuske, der ikke selv melder en hest i løbet, så vil
øvrige tilmeldte heste komme med i løbet efter de
almindelige bestemmelser. Køreturen/e vil så blive
fordelt således, at hesten med flest point går til den
højst placerede kusk, hesten med næst flest point til
den næst højst placerede kusk osv.
Pointgivningen i de indledende afdelinger er som følger: 10-8-6-4-2 og 1 point til øvrige startende kuske.
I finaleløbene gives der point efter modellen: 25-1814-10-6. Strafpoint for start- eller løbsforseelser

i alle løbene: Kategori B: minus 1 point. Kategori C
og D: minus 3 point. Ved pointlighed gives der altid
fordel til kusken, der senest er blevet bedst placeret.
De indledende afdelinger
afvikles på følgende dage:
18/4
Billund
3/5
Odense
13/5
Skive
2/6
Aalborg
21/6
Odense
6/7
Aarhus
21/7
Nykøbing
5/8
Skive
18/8
Bornholm
24/8
Charlottenlund
15/9
Aalborg
29/9
Aarhus
13/10 Billund
Finaleløbene afvikles:
27/10 Charlottenlund
Præmier:
Vinderen i alle 15 indledende afdelinger samt finaleløbene modtager et rejselegat til en værdi af 3.000
kr. samt et gavekort. Rejselegatet kan anvendes til
besøg på et for den sportslige udvikling relevant
sted.
Deltageren med flest point efter finaleløbene modtager endvidere et rejselegat (samme anvendelse
som ovenstående) til en værdi af 10.000 kr.
Nr. 2 modtager et rejselegat til en værdi af 5.000
kr. - og nr. 3 modtager et rejselegat til en værdi af
3.000 kr.
Rejselegaterne indsættes på en konto hos DTC, der
endvidere godkender anvendelsen. Gavekort(ene)
skal bruges inden udgangen af 2022.
(Ret til ændringer forbeholdes)
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Velkommen i hurtigklassen – efterår 2019

Nedenstående er en oversigt over de foreløbige løb for hurtigklassen fra april-december, der som minimum
bliver afviklet i Danmark i 2019. Du kan se dato, bane og forventet præmiesum.
15/9 – Aalborg
Liga 1 – 2140 meter auto........................................................................................................ 120.000 kr.
29/9 – JVB
Liga 1 – 2300 meter auto............................................................................................................ 60.000 kr.
13/10 – Billund
Liga 1 – Finale – 1900 meter auto. ........................................................................................ 89.000 kr.
27/10 – Lunden
Nationalløb – 2000 meter auto. ............................................................................................... 60.000 kr.
10/11 – Lunden
N. J. Koster Memorial – 1600 meter auto. ...................................................................... 140.000 kr.
22/11 – Aalborg
Liga 1 – 2640 meter auto. ........................................................................................................... 60.000 kr.
8/12 – JVB
Liga 1 – 1800 meter auto. ........................................................................................................... 60.000 kr.
29/12 – Lunden
Liga 1 – Finale – 2000 meter auto. ......................................................................................... 89.000 kr.
Med reservation for ev. ændringer

3 ÅRS LØB EFTERÅR 2019 - OPDATERET
Dato

Bane

Proposition

6/9

Billund

2000 m. Hoppeløb. Højst 25.000 kr. Tillæg v. 7.001 kr.

6/9

Billund

1900 m. Fri for alle. Hoppeløb. Amerikanerløb. Auto.

7/9

Lunden

2000 m. Tillæg v. 10.001 kr. 35.001 kr.

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.

6/10

Lunden

2500 m. Dansk Trav Kriterium. Auto.

6/10

Lunden

2000 m. Kriterium Consolation. Auto.

“Made in
Denmark”*
JA
JA

JA

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

25/10

Skive

2060 m. Højst 35.000 kr. Amerikanerløb. Auto.

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.

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.
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Mentorordning for deltagere i SU-løb (sulky og monté)
For at styrke kompetencen hos vores urutinerede, og
i de fleste tilfælde nye licensindehavere, indføres fra 1.
september en mentorordning, som i første omgang vil
omfatte alle SU – løb.
Der vil være en ”tyvstart” med SU-løbet 9. august på
Jysk Væddeløbsbane.
Mentorordningen betyder, at alle deltagere i SU-løb
vil blive kontaktet telefonisk efter et løb, hvor løbet vil
blive gennemgået sammen med mentoren.
Ordningen er obligatorisk for deltagerne i SU – løb.
Hvis en licensindehaver har spørgsmål før løbsdeltagelse, er vedkommende velkommen til at kontakte
mentoren.

Tidligere træner, Henrik Lund, er blevet tilknyttet projektet som mentor.
Henrik Lund kan kontaktes på mobil 21 81 04 76 eller
mail henrikfriislund66@gmail.com
Udskrevne SU – løb (sulky og monté)
i september og oktober
12/9 - Monté på Fyens Væddeløbsbane
16/9 – Sulky – Skive Trav
23/9 - Monté – Racing Arena Aalborg
27/9 – Sulky – Billund Trav
7/10 – Sulky – Racing Arena Aalborg
17/10 – Monté – Jydsk Væddeløbsbane
28/10 – Monté – Racing Arena Aalborg
31/10 – Sulky – Billund Trav

Montéløb – august, september og oktober
(Uden SU-Montéløb)
AUGUST
1/8
Nykøbing
2/8
Odense
9/8
JVB
15/8
Billund
19/8
Skive
24/8
Lunden
31/8
Odense

Specialløb. 2140 meter.
Formløb. 2140 meter.
Tillæg v. 50.001/120.001/305.001 kr. 1800 meter.
Specialløb. 2000 meter.
Højst 200.000 kr. Amerikanerløb. 2060 meter. Autostart.
Tillæg v. 175.001/425.001 kr. 2000 meter.
Tillæg v. 95.001/240.001/650.001 kr. 2140 meter.

SEPTEMBER
2/9
Skive
8/9
JVB
13/9
Lunden
15/9
Aalborg
22/9
Odense
22/9
Odense
26/9
Nykøbing
27/9
Billund
30/9
Skive

Specialløb. 2000 meter.
Formløb. 1800 meter.
Højst 280.000 kr. Amerikanerløb. 2000 meter auto.
Tillæg v. 60.001/130.001/315.001/950.001 kr. 2140 meter.
DM i Monte. 2140 meter auto.
DM i Monte, Consolation. 2140 meter auto.
Specialløb. 2160 meter.
Tillæg v. 80.001/205.001/555.001 kr. 2000 meter.
Formløb. 2000 meter.

OKTOBER
6/10
Lunden
14/10 Skive
20/10 Odense
21/10 Aalborg
24/10 Nykøbing
28/10 Aalborg
31/10 Billund

Tillæg v. 140,001/380.001/860.001 kr. 2000 meter.
Tillæg v. 45.001/110.001/285.001/685.001 kr. 2000 meter.
Specialløb. 2140 meter.
Formløb. 2140 meter.
Specialløb. 2140 meter.
Højst 250.000 kr. Amerikanerløb. 2140 meter. Auto.
Formløb. 2000 meter.

Ret til ændringer forbeholdes. Af Sport & Udvikling
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Vigtige datoer op til

Dansk Opdrætningsløb 2019

Dansk Opdrætningsløb og Opdrætningsløb Consolation køres på Charlottenlund
Travbane søndag 27. oktober.
Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1/2019.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med
anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 15. oktober inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning for Dansk Opdrætningsløb og
Opdrætningsløb Consolation.
Onsdag 16. oktober kl. 11.00:
Pointberegningen foretages.
Tirsdag 22. oktober kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Dansk Opdrætningsløb og Opdrætningsløb Consolation.
Alle tilmeldinger vedrørende Dansk Opdrætningsløb skal ske
til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk
FØLGENDE HESTE OPRETHOLDER ENGAGEMENT I LØBET:
FABIOLA K
FACEBOOK
FAIRFAX HYRDEHØJ
FAIRY TAIL
FAITHFUL P D
FALCON SPIN
FALUKA JERSEY
FAMOUS DREAM
FANCYSTONE
FANTA
FANTASTIC DESIGN
FANTASTICO
FANTASY DREAM
FARASI SURPRISE
FASCINATION
FAST SHADOW
FASTEN DAUGBJERG
FASTSTONE
FAUST HOVMAND
FAUSTINO
FEARLESS TO HEAVEN
FEARMENOW GOGO
FEDERER
FEELING FAT
FELICITY
FELIX
FELLAINI
FEODORA VINCENT
FERNANDO FRÆK
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FERRARI BORK
FERRARI GARDENIA
FERRARI ROSSO
FERRARI SHADOW
FERRARI WINNER
FETLOCK JOINT
FETTER TIR
FEWOFAKIND
FIE GAMMELSBÆK
FIGARO
FIGARO JUVEL
FIGARO SOTTO
FIGARO SØLVTOP
FIGEAC
FIGHTER K K
FIGHTER VANG
FILIBUSTER H
FINAL DREAM
FIONA
FIREBLADE
FIRESTONE
FIRST CHOICE
FIRST IN LINE E P
FIRST MONEY DAY
FIRSTLIKE FLAMINGO
FIT FOR FIGHT
FLAMBORO DOWNS
FLAMINGO DOWNS
FLAMINI

FLASH OF LOVE
FLINTSTONE
FLORA
FLORENTINA
FLOWER DUST
FLY BY SO EASY
FLY HIGH SHADOW
FLYING HYDRUP
FLYING ICE
FLYING LINE
FLYING STAR
FOK TORKDAHL
FOLLOW YOU
FONTANA DAMGÅRD
FOREVER ICE
FOREVER PHOTO
FORGETTHEREST
FORTUNA K
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX S B
FRAGTEN
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK JR BOUNCE
FRANK THE TANK
FRANKLIN
FREDDY BOY

FREDERICO B P
FREDERIK
FREDERIK MOLS
FREDERIKKE
FREEHOLD
FREESTYLE
FREEWAY AVENUE
FREJA
FREJA BLÅBJERG
FREJA BOX
FREJA GARBO
FREJA LUND
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRIENDLY FREDDY
FRK FEJER
FRK LUPO
FRONTRUNNER SHADOW
FROSTYTHETIGER D C
FRYGTLØS
FRØKEN FIE
FUN AND PARTY TALK
FUNNY GARDENIA
FUNNY MONEY
FUTURE
FUTURE FIGHTER P L
FØNIX VANG
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Vigtige datoer op til

Grand Circle 4-års Championat 2019
Grand Circle 4-års Championat for hingste og vallakker samt Grand Circle 4-års
Championat Consolation køres søndag 13. oktober i Billund. Grand Circle 4-års
Hoppechampionat køres søndag 20. oktober i Odense
Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1/2019.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med
anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 1. oktober inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning.
Onsdag 2. oktober kl. 11.00:
Pointberegningen foretages.
Tirsdag 8. oktober kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Grand Circle 4-års Championat for hingste og
vallakker, Grand Circle 4-års Hoppechampionat og Grand Circle 4-års
Championat Consolation.
Alle tilmeldinger vedrørende Grand Circle 4-års Championat skal ske
til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk
FØLGENDE HESTE OPRETHOLDER ENGAGEMENT I LØBET:
D J O’KAY

DAZZLE NOCK

DIANA ØSTERVANG

DONATO HYRDEHØJ

DADDY LOVES YOU

DEAR JOHN

DICKSON SHADOW

DONNA LUPO

DA VINCI PEAK
DAISY CASH
DAISY H J

DAISY HILL

DALIA HINDØ
DALTON

DAMIEN SHADOW
DANCING ALONE
DANCING DILLI

DANIELLA GARDENIA
DANIELLE D D
DANINA A P

DANTE BROGÅRD
DANZ OF HOPE
DARIO SOTTO
DARK DUST

DARK PASSION

DARLING BLÅBJERG
DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DAUPHINE

DAVENPORT

DAYDREAM BELIEVER
DAYLIGHT V P
DAYTONA

DE LIGHT

DEBBIEDOIT

DEE JAY DREAM
DEEP PURPLE
DEKANEN K
DELGADO

DELICIOUS LASER
DELICIOUS ONE

DELICIOUSSTONE
DELINA B
DELLIS

DELTA SPRING

DENIMCOWBOY
DESAVI D

DESERT FOX

DESIREE ROLD
DESTINY
DEXTER

DIABLO BORK
DIAGO VANG

DIAMANT ØSTERVANG
DIAMANTEN

DIAMOND B P

DIAMOND IS ROUGH
DIAMONDWIND

DICAPRIO

DICTE SKOVSENDE
DIEGO DI KASK
DIESEL

DINARD
DIOLA

DIOR VINCENT

DIRTY DANCING
DISNEY H J
DIVA ICE

DIVA SISA

DIXEN CLOC
DJ K K

DJANGO CÆSAR
DJOHNDJOHN
DO IT MINGUS

DOLLAR ESTEREL

DOLLARS AND CENTS
DOLLY SKOVBO
DOMINIQUE A P

DOMINO VICTORY
DON JUAN

DON PEDRO

DONATELLO GARBO
DONATO GILBAK

DONNA DI DAMGÅRD
DONNA MARIA
DON’T TOUCH

DONTPAYTHEFERRYMAN
DORIKAN LUND

DORTHEA RUSH
DORTMUND
DORTRUD

DOUBLES DIVA

DOYOUWISHDIAMOND
DRAMBUIE

DREAM GIRL

DREAM HASTRUP

DREAM KÅSGÅRD

DREAM LADY DREAM
DRØNVIKTORMOLAR
DUBAI

DUKA MOSEBY

DUKE ESTEREL

DULAIKA GILBAK
DUMBO

DUNCAN T HALL

DUNELLA KÅSGÅRD
DUSTY SHADOW

65 · VÆDDELØBSBLADET · AUGUST 2019

TRAVKALENDER
VÆDDELØBSBLADET
August 2019

Nr. 08 · Årgang 106
Oplag: 2.200 stk.
ISSN: 00422118
FORSIDEFOTO
Den levende legende Steen Juul kan i
år tage sin 9. Derbysejr. Våbnet i år er
Grand Prix-vinderen Daytona.
Foto: Ole Hindby

VÆDDELØBSBLADET
Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund
Telefon: 8881 1200 · vb@trav.dk · www.trav.dk
Nordea reg. 2191 8474287549 · Girokonto: 60007217
ABONNEMENT OG BOGHOLDERI: Telefon: 8881 1200 · vb@trav.dk
REDAKTION
Ansvarshavende redaktør: Jesper Elbæk
je@danskhv.dk · Mobil: 2874 2079
SKRIBENTER I DETTE MAGASIN:
Lars Donatzky, Christian Holch, René Wibholdt, Henrik Brendholdt, Henrik
Berg og Jesper Elbæk.
ANNONCESALG
Jesper Elbæk – je@danskhv.dk · Mobil: 2874 2079
Lone Kristensen – lk@hestesportensgalla.dk · Mobil: 2276 7740
SATS, LAYOUT OG TRYK: Dansk Hestevæddeløb
Væddeløbsbladet påtager sig intet ansvar for fejl i travkalender og leveringsforsinkelser. 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

66 · VÆDDELØBSBLADET · AUGUST 2019

Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer:
Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5
Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. For alle
ligaerne gælder det, at der gives point efter følgende
skala i de indledende afdelinger: 25-12-8-6-4 point til
de fem først placerede heste – samt 1 point til øvrige
startende. Ved et evt. dødt løb gives der point efter den
opnåede placering, hvilket vil sige, at der ved dødt løb på
førstepladsen gives 25 point til alle de først placerede
heste uanset om der er tale om to, tre eller flere heste
der løber dødt løb. Dette system gælder ligeledes ved
dødt løb på en af de øvrige pointgivende placeringer.
Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en finale
giver point. Når finalen i en liga er afviklet starter alle
heste igen med 0 point i den pågældende liga. I de
indledende afdelinger udtages hestene efter reglerne
for udvælgelse af heste til ordinære løb.
Hestene med flest point fra de indledende afdelinger
har fortrinsret til start i finalerne – ved pointlighed gives
der fordel til hesten/e med flest startpoint, derefter lodtrækning. For at kunne starte i en finale i de respektive
ligaer skal hesten have point fra en indledende afdeling i
den pågældende liga.
For liga 1 gælder dog følgende regel:
Bliver der ikke inden startmeldingsfristens udløb til en
finale i liga 1 startmeldt 12 heste (eller hvor mange
heste der måtte være det maksimale antal) med point fra
de indledende afdelinger er der åbent for startmelding
af alle øvrige heste, der opfylder løbets proposition (som
udtages efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb). Disse heste skal ligeledes startmeldes efter
gældende regler og kommer derefter med i lodtrækningen om startpladserne i løbet.
For alle ligaer gælder følgende:
For heste der har optjent point i en indledende afdeling
gælder det, at de må starte i finalen for denne liga
uanset om deres startpræmiesum i tiden mellem den
indledende afdeling og finalen er gået ”over” ligaens
grundlag (såfremt hesten har point nok til at komme
med i finalen). Hvis en hest opnår point i flere ligaer må
kredsen omkring hesten frit vælge, hvilken finale de
ønsker at deltage i (såfremt hesten har point nok til at
komme med i finalen).
For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point i de
indledende afdelinger. Antallet af pladser efter point vil/
kan være beskrevet særskilt for hver finale.

NU KAN 4. HEST

OVER MÅL
GIVE DIG KASSEN

RAM RÆKKEFØLGEN PÅ DE FØRSTE FIRE HESTE I MÅL!

Spil på
hestevæddeløb

Det har aldrig været nemmere!
• Store millionpuljer – hver uge
• Tre klik og dit spil er placeret
• Støt sporten, når du spiller

Spil nu på

DERBY25.DK
18+. StopSpillet.dk

