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DERBY-
DUMBO!

S P O R T  ·  S PÆ N D I N G  ·  S P I L  ·  O P L E V E L S E R
MEDLEMSBLAD FOR DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND

LÆS OGSÅ...
• Hjemme hos Karen Brostrøm
• Portræt Mads Hviid & Ole G. Nielsen
• DTC’s Derbyauktion
& meget mere...



WISHING STONE
ønsker kredsen omkring DUMBO tillykke med sejren i Dansk Trav Derby!

WISHING STONE HAVDE HELE SEKS HESTE MED I DERBYET
Resultatet blev dobbeltsejr samt fjerde- og femteplads.

 Dumbo  Donatello Garbo  Diamant Østervang Diamondwind Denimcowboy  Diamond Is Rough

WISHING STONES AFKOM OPLEVER PT. STOR SUCCES

  Doyouwishdiamond: Fossa: Epos Østervang: Faststone: Eurostone:
 3’er i Hoppe Derby  Vinder i Derbyweekenden  Banerekord i Aalborg Ubesejret i to starter  To sejre i træk 

Wishing Stone er det mest vindende afkom efter 
Conway Hall, og er yderst populær i avlen. 

Der er kun 40 pladser i Danmark i 2020 
(frostsæd og transportsæd), så book allerede nu 

plads hos Knud Erik Ravn på mobil 40187858 
eller e-mail ker@riverscowboy.dk



LEDER

Jesper Elbæk

Redaktør, Væddeløbsbladet 

Foto: Jørgen Bak Rasmussen

Hvis man ikke ved, hvad overskriften bety-
der, så kommer jeg tilbage til det lidt længe-
re nede i denne leder.

Først skal vi nemlig lige runde Der-
byweekenden, som i skrivende stund netop 
er afviklet. Det blev en fantastisk travweek-
end i godt vejr, og da Charlottenlund Trav-
bane om fredagen fik gang i vandvognen, 
så opdagede undertegnede i hvert fald ikke 
flere svipsere – i givet fald har det været i 
småtingsafdelingen.

Godt 9.000 tilskuere var på plads Der-
bysøndag ifølge Lundens direktør Klaus 
Koch, og det skal såmænd nok passe. Der 
var i hvert fald mange tilskuere på tribuner-
ne, og da vejret jo var fremragende, så var 
der også mange mennesker nedenunder og 
udenfor. 

Sporten var også i topklasse, og for andet 
år i træk, blev Derbyet vundet af en hest, 

der var kommet med på wild card. Og så 
starter diskussionen igen! Derbyet blev i 
øvrigt et af de mest begivenhedsrige og 
spændende Derbyer, som jeg kan huske. To 
favoritter galopperede i spids, og afgørelsen 
mellem Dumbo og Donatello Garbo var så 
tæt, at dommerne måtte forstørre målfoto-
et. Og for feinschmeckere, så var det også 
pudsigt, at de to involverede heste ejes af 
hhv. formanden for Dansk Hestevæddeløb, 
Keld Gregersen, og formanden for Dansk 
Travsports Centralforbund, Lindhardt Jen-
sen.

Og så var der dét med kaptajnen…
Det er efterhånden fem måneder siden, at 
– nu tidligere – direktør for Dansk Heste-
væddeløb Henrik Friis kaldte alle medar-
bejdere til informationsmøde på kontoret i 
Aarhus. Det var for at fortælle, at han havde 

søgt nye græsgange som direktør for book-
makeren Bet25, hvis hesteprodukt hedder 
Derby25.

Rekrutteringsfirmaet Hansen Toft har si-
den haft opgaven med at finde den nye di-
rektør for Dansk Hestevæddeløb, og man 
er nu så langt i processen, at en ansættelse 
er lige på trapperne. Måske når navnet på 
den nye direktør at blive breaket, før dette 
nummer af Væddeløbsbladet er på gaden. 
Vi har brugt et par CO2-kvoter i benzin 
og diesel på at besøge nogle interessante 
mennesker, så glæd dig til en række spæn-
dende artikler.

God læselyst!
Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet

Snart er der en ny 
kaptajn på broen
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36 PORTRÆT:
Klaus G. Jensen

16 SPORT:
Dansk Galop Derby

28 AVL: Derbyauktionen Agria Copenhagen Sale

Spændende historier
og aktuelle artikler
– rigtig god læselyst

Jesper Elbæk, redaktør1
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SPORT:
Dansk Galop Derby

FROM ABOVE U S
ønsker DREAM GIRL tillykke med sejren i Dansk Hoppe Derby!

From Above U S producerer massevis af gode heste med Hoppe Derby-vinderen 
Dream Girl i spidsen. Dream Girl er From Above U S’ allerførste afkom 

i første årgang. Men der er mange flere på vej ...

DANIELLE D D 

Vinder af Dansk Avlsløb for Hopper, en Derby-
prøve og hårdt betroet i Hoppe Derbyet.

DONATO HYRDEHØJ 

Vinder af Jydsk 3-årings Grand Prix Consola-
tion og tredje i Dansk Trav Derby Consolation.

DAN MØLGÅRD
Fire sejre og to anden-
pladser i de seneste syv 

starter i Norge.

ELLIOT
To sejre i 

fire starter.

EIK HINDØ
To sejre I 

fem starter.

FREJA BLÅBJERG
Stort 2-årstalent som

 allerede har sejret.

FROM ABOVE U S står også i 2020 opstaldet på 
Hovhedegård Hestecenter til samme lave pris 
0 + 10.000 kr. + moms som i år. 

Se mere på www.hovhedegaard.dk 
og facebook.com/fromaboveus/ 



SPORT | DANSK TRAV DERBY
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Tekst: Jesper Elbæk

Foto: Burt Seeger

Dansk Hestevæddeløbs øvrige medier har 
allerede skrevet stolpe op og stolpe ned om 
Dansk Trav Derby 2019, så i denne artikel 
fokuserer vi først og fremmest på at bringe 
nogle af Burt Seegers fantastiske fotos fra 
Derbyweekenden – men du kære læser slip-
per altså ikke helt.

For det VAR altså et fantastisk Derby, 
der blev kørt på Charlottenlund Travbane, 
som i øvrigt var i topskik på trods af høj sol 
og 28-29 graders varme. Man kunne godt 
frygte, at banefolkene ikke kunne nå at van-
de nok undervejs, men bortset fra en smule 
brok om fredagen, så var der lutter roser til 
Lundens oval hele weekenden. Tommel op 
herfra, for det kan bare ikke understreges 
nok, at baneforholdene naturligvis skal være 
i orden den største travweekend hele året.

Fra start tog forhåndsfavoritten Deka-
nen K med Ken Ecce. Ganske som ventet. 
MEN! I første sving tacklede Dekanen K sig 
over i galop, og måtte ned som sidste hest. I 
stedet var det Gordon Dahl ude fra 8’eren, 
der kunne skære ned til spids, men Dumbo 
skal ikke køres i spids, så Dahl skyndte sig at 
slippe, da en af favoritterne, Daytona, kom 
frem for at overtage.

Den unge Aalborg-træner Marc Bæk 
Nielsen satte sig til rette i dødens på Day-
tona med sin hest Dortmund, som havde 
imponeret i sin Derbyprøve, og klinet i ryg 
på Dortmund sad René Kjær med hårdt 
betroede Donatello Garbo, som dermed 

DOLLARS TIL DUMBO
– den flyvende elefant

sejrede i medrivende Derby
Dansk Trav Derby 2019 kommer til at gå over i historiebøgerne som et af

de mest begivenhedsrige Derbyer nogensinde. Og sandsynligvis dét Derby i historien,
som blev afgjort med mindst mulig marginal

sad perfekt til i andet par udvendigt. Dont-
paytheferryman og Damien Shadow var på 
dette tidspunkt allerede borte med galop.

Så skete der faktisk intet før 6-700 me-
ter fra mål, hvor førende Daytona tog en 
dobbeltgalop. Dumbo i ryggen var tæt på at 
ryge med i faldet, men Gordon Dahl fik sin 
hest styret flot uden om, men det kostede 
et par længder – og foran havde Dortmund 
og Donatello Garbo benyttet postyret til at 
stikke af. Det lignede udelukkende en duel 
mellem de to heste, men Gordon Dahl hav-
de efterhånden fået Dumbo op på den store 
remskive, og nærmede sig meter for meter.

Denne artikels skribent så Derbyet fra 
den åbne tribune, og det hele foregik nær-
mest i slowmotion lige foran os. Donatello 
Garbo havde fået krammet på Dortmund, 
så nu handlede det om, hvorvidt Dumbo 
kunne nå frem til René Kjærs hest. På dette 
tidspunkt nåede man ikke at tænke, at det 
også var en duel mellem de to formænd i 
dansk travsport – Keld Gregersen fra Dansk 
Hestevæddeløb og Lindhardt Jensen fra 
Dansk Travsports Centralforbund.

Dumbo virkede en smule træg, mens 
René Kjær ikke havde trukket vattet på Do-
natello Garbo endnu. Og det havde han i 
øvrigt ingen som helst planer om, for det 
har man prøvet flere gange, og det har præ-
cis modsat effekt på Wishing Stone-søn-
nen, end på mange andre heste. Donatello 
bremser nemlig, hvis man trækker vattet. 
Og nå ja, det var da også en duel mellem to 
Wishing Stone-afkom. Wishing Stone, som 
i øvrigt havde seks afkom med i Derbyet, og 

ud over dobbeltsejren også havde nummer 
fire og fem i mål.

Det havde mange aspekter dette Derby. 
Og dér kom målstregen! Hvem var først? I 
liveudgaven var jeg ret sikker på, at Dona-
tello Garbo netop fik afvist Dumbo, men 
jeg skiftede mening, da storskærmen på in-
derkredsen – ros til Lunden for dén også! – 
viste opløbskampen i reprise. Ingen kunne 
i virkeligheden se, hvem der vandt. Nogle 
håbede på den ene, andre på den anden. 
Måske på grund af personlige relationer til 
kusk, ejer, opdrætter, staldmand osv. – an-
dre snakkede mere på vegne af deres spil-
leboner.

Der var HELT stille blandt alle 9.000 
tilskuere, da speakeren fra dommertårnet 
tog ordet. ”Vinderen af 11. løb – Derby25 
Dansk Trav Derby 2019 præsenteret af 
Menhammar Stuteri – er……..nummer 8 
DUMBO med Gordon Dahl! Vindertiden 
1.14,3” lød det fra en stemme, som jeg tror 
tilhører DTC-dommer Bent Koch. 

Alt imens dette sker, så har Keld Greger-
sen – som ejer Dumbo – faktisk været henne 
hos Lindhardt Jensen – som ejer Donatello 
Garbo – for at sige tillykke med Derbysejren. 
Gregersen troede han havde tabt. Men han 
vandt. Sit første Derby – og sin første laur-
bærkrans. Og overskriften? Ja, da Dumbo 
blev købt på DTC’s Derbyauktion i 2016, 
da hed han Dollar – med efternavnet C N.

På de følgende sider bringer vi som nævnt 
nogle af Burt Seegers bedste fotos fra week-
enden, med særligt fokus på de største løb. 

God fornøjelse.

Der var naturligvis stor glæde både i vindercirklen og på æresrunden, som træner og kusk Gordon Dahl tog gående sammen med Dumbo 
på bedste Tarok/Jørn Laursen-manér. Undervejs var en fan tæt på at erobre Derby-sølvpokalen, men Gordon Dahl fik den til slut med hjem til 
Hvidbjerg ved Skive. Ejer Keld Gregersen, Stutteri Disney, var glad, stolt og rørt – og havde stadig svært ved helt at begribe, hvad der var sket, 
da denne artikels skribent snakkede med ham i telefonen om tirsdagen.
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1: Team Lunden-hesten Dream Girl (From Above U S) vandt Dansk 
Hoppe Derby. Fra start var det Danielle D D med Jeppe Rask, der tog 
spids med Dicte Skovsende udvendigt. Nicolaj Andersen var kvik til at 
komme ned i ryg på Danielle D D. Sådan lå de indtil 500m fra mål, hvor 
Dicte Skovsende blev træt, og så var ”Derby-Nicolaj” hurtig én gang 
mere, for han vred Dream Girl ud, og gik til angreb direkte. Jeppe Juel 
kom flyvende med Dusty Shadow i opløbet, men Dream Girl svarede 
velvilligt, og så kunne de mange Team Lunden-anpartshavere erobre 
vindercirklen sammen med en småt euforisk Team Lunden-koordinator 
Carsten Bundgaard.

2: Det største enkeltstående løb en amatørkusk i Danmark kan vinde 
er Amatør Elite Cup, som vanen tro køres på Derbydagen. Favorit var 
Assiniboia Downs, men der var ikke det rette tryk i dén hest, og så kunne 
outsiderne melde sig på banen. Og i opløbet var Martin Andreasen sikker 
vinder med Amazone Shadow, og hele familien var med i vindercirklen.

3: Det har været stolpe ud for Dominique A P rigtig længe. Men i Dansk 
Hoppe Derby Consolation satte træner Morten Juul sig selv i sulkyen, 
og det gav sejr direkte. Morten Juul kom i overlydsfart i opløbet, og satte 
alle konkurrenterne skakmat. Og mon ikke også Morten Emil Juul kører 
selv i Aalborg Hoppechampionat og i Grand Circle?

4: Derbysøndagens 1. løb er som regel et 2-årsløb for de bedste 2-årin-
ger, og sådan var det også i år. Løbet havde en lidt tumultarisk optakt, 
idet kun to af de seks heste var på plads ved startafgang, og dommerne 
valgte at ringe omstart. Fossa havde været helt tabt, hvis starten var 
gået første gang, men nu endte den i stedet som vinder. Det er somme 
tider små marginaler, der afgør fiasko eller succes. 1.16,7a/2000m vandt 
Fossa på.

5: Der var to ponytravløb på Derbydagen. Det første blev vundet af 
Amaya med Ida Marie Absalonsen Heeris og det andet af Ernst Romeo 
med Laura Spuhr Jensen. Dejligt at ponysporten også bliver vist frem på 
de allerstørste dage!

6: Nicolaj Andersen var flyvende efter sejren i Hoppe Derby om lørda-
gen, og det samme var familiens 5-årige hoppe Cassiopeia, som pt. er 
lejet ud til Jackpot Club. Cassiopeia blæste banen rundt sammen med 
Tough Macoy med Johnni Olsen, og vandt på vanvittige 1.11,4a/1600m. 
En af weekendens allerflotteste præstationer.

7: De små hår rejste sig, da Ken Ecce sendte den røde Væsterbo 
Prestige-søn Empire afsted i angreb med 500m til mål i 3-års Eliten. Efter 
flotte præstationer i 3-års prøve og Grand Prix i Aarhus, så vidste vi godt, 
at Empire var god. Men Empire og Ken Ecce distancerede jo nærmest 
konkurrenterne, og der var altså ikke tale om dueunger, men gode heste 
i toppen af årgangen som f.eks. Grand Prix-vinderen E Type Cash og 
Grand Circle-vinderen Erling. For slet ikke at snakke om den ubesejrede 
belgier Maya Turbo. Vindertiden 1.12,4a/2000m siger næsten det hele, 
og det var altså blot hestens sjette start.

8: Derbystayeren gav sikker sejr til Aalborg-træner Flemming Jensen, 
som havde en rigtig flot Derbysøndag med fire personlige sejre. Andre 
Ward sad forholdsvis tidligt i spids, og kunne let afvise Panamera med 
Jörgen Sjunnesson, som ellers havde været dagens store staldskrig.

9: Jeg tænker at der er faldet en stor sten fra opdrætter Peter Stenås 
hjerte, da Da Vinci Peak vandt Dansk Trav Derby Consolation på en 1.13-
tid. Der har været masser af problemer, og det var vel et lille år siden 
at Da Vinci Peak senest leverede det man ved hesten kan. Så Stenå 
skinnede om kap med solen søndag eftermiddag.

10: Danmarks bedste hest hedder Slide So Easy, og på Derbysøn-
dagen vandt Quite Easy U S-sønnen ganske let Rex The Great Løb på 
en 1.10,2-tid på sprinterdistancen. Det skete før Peter Untersteiners 
Copenhagen Cup-treer Generaal Bianco, som var anden på 1.10,6 efter 
et løb i dødens hele vejen. Men mon ikke Slide So Easys flotte sejr er lig 
med en billet til VM-løbet på Yonkers senere på efteråret, jeg tror det. I 
givet fald må ejerne finde en ny kusk, for Flemming Jensen tager ikke 
med til USA igen, kunne ”Ismanden” afsløre i vinderinterviewet.

#8

#9

#10
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PORTRÆT | MADS HVIID NIELSEN

Drømme er
hvad fremtiden
er bygget af
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Der løber højoktan travblod i årene på Mads Hviid Nielsen,
som 1. august tog springet og blev professionel travtræner.

Men hvad er håb, drømme og muligheder,
når man pludselig bliver herre i eget hus som 26-årig

Man har vel ambitioner.
Så der er indført
hastighedsbegrænsning
på 60 km/t på speedbanen
på Hovhedegård. 
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Tekst: Søren Aaen

Foto: Jesper Elbæk

Med en rendyrket travsportsfamilie i ryg-
gen, pegede pilen tidligt i retning af en 
karriere med hestene for Mads Hviid Niel-
sen. Efter en årrække som medhjælper i 
forskellige stalde på hjemegnen ved Skive, 
satte Mads Hviid Nielsen næsen mod Sve-
rige. 

Her blev det til flere sæsoner med stor 
succes hos Tomas Malmqvist på Jägersro i 
Malmö, inden nye udfordringer trak ham 
længere mod nord i det store land. På høj-
borgen i skandinavisk travsport, Solvalla, 
blev det til ophold hos Peter G. Norman 
og Mathias Djuse, inden næsen igen blev 
vendt mod Danmark i foråret 2018. 

Vel tilbage under hjemmelige himmel-
strøg, startede Mads Hviid Nielsen et 
stærkt makkerskab med Peter Jensen. Det 

resulterede i masser af sejre, og ikke mindst 
Mads Hviid Nielsens første klassiske sejr 
med Dicte Skovsende i Dansk Hoppe 
Kriterium 2018. Sæsonen bød også på et 
dansk mesterskab for jockeyer, og totalt 
35 sejre og mere end 1,3 millioner kroner 
indkørt som kusk. 

Fremtiden tegnede således ganske lys, 
men mørke skyer trak sammen i horison-
ten, da Peter Jensen annoncerede sit stop 
som travtræner med udgangen af juli må-
ned 2019. Det gav nye udfordringer for 
den unge skive-dreng, som valgte at tage 
springet og slå dørene op til egen trænings-
stald d. 1. august.

– Det kom jo som noget af et chok, da 
Peter (Jensen, red.) breakede nyheden om 
sit stop som travtræner. Men det er en be-
slutning, som jeg har enormt stor respekt 
for. Da den første overraskelse havde lagt 
sig, var jeg som sådan aldrig i tvivl om, at 

næste skridt for mig skulle være at starte 
som selvstændig travtræner, indleder Mads 
Hviid Nielsen med sikkerhed i stemmen. 

– Der var jo 1000 ting, som skulle tages 
hånd om, men først og fremmest hand-
lede det jo om at finde et sted, hvor jeg 
kunne drive min forretning. Jeg er jo en 
rigtig Skive-dreng, og det var naturligvis 
med i overvejelserne, at jeg skulle vende 
helt hjem. 

– Jeg kom dog også i konktakt med Kaj 
Jensen, som jeg altid har haft et fint for-
hold til. Vi fik lavet en aftale, som passer 
rigtig godt til de ting jeg har fokus på, og 
Hovhedegård er et rigtig godt sted at træ-
ne travheste, forklarer Mads Hviid Nielsen 
videre. 

– Jeanette og Kaj har så sidenhen også 
hjulpet med mange andre praktiske ting, 
og kommet med gode råd her i opstarten. 
Den hjælp er jeg meget taknemmelig for, 

Træningsforholdene på Hovhedegård Hestecenter ved Støvring er optimale. Her ses Mads 
Hviid Nielsen på rundbanen sammen med kæresten Mai Snoger.

PORTRÆT | MADS HVIID NIELSEN
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og det bekræfter jo bare, at beslutningen 
var rigtig, fortsætter Mads Hviid Nielsen.

Har jeg overhovedet nogen heste?
– Næste skridt var så at finde ud af, om 
jeg overhovedet havde nogle heste at putte 
ind i boksene, griner Mads Hviid Nielsen 
videre. 

– Der var heldigvis mange af de hesteeje-
re vi havde hos Peter Jensen som friske på 
at give mig chancen, og der stod også nye 

hesteejere klar til at bakke op, så det er jeg 
utroligt stolt over. 

Mads Hviid Nielsen havde flere succes-
fulde sæsoner i Sverige med i bagagen, 
men havde den unge skibonit aldrig dén 
mulighed i tankerne? At drage over Øre-
sund altså. 

– Jeg er 100% dansk helt ind i knogler-
ne, og jeg vidste også, da jeg var i Sverige, 
at jeg ville vende hjem på et tidspunkt. Jeg 
ser overordnet positivt på dansk travsport, 

Jeg er ikke bange 
for at sætte overlig-
geren lidt højt

Hovhedegård er naturligvis Kaj Jensens 
base. Men Mads Hviid Nielsen har fået 
lov til at leje en stald og benytte alle træ-
ningsfaciliteterne.

På Hovhedegård er der en rundbane på 
750m, en naturbane på 1700m, en sand-
bane på 500m, svømmebassin, horsewal-
ker og en speedbane på 600+400m, som 
Mads Hviid og Mai Snoger ses på her.
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selv om der selvfølgelig er nogle ting, som 
jeg håber på kan gøres bedre og udvikles 
mere. Vi er nødt til at være optimister. Hvis 
man er negativ, så ser man kun de mørke 
skyer i horisonten, og det hjælper ikke no-
get, slår Mads Hviid Nielsen fast. 

En tendens, som har været stigende de 
seneste år, er brugen af catchdrivere i løbs-
sammenhæng. Flere og flere trænere foku-
serer på at træne hestene, og overlader ofte 

chancerne i løb til kuske som kører mange 
hundrede løb om året. Det er dog ikke en 
trend Mads Hviid Nielsen har planer om at 
følge. 

– Jeg vil være både træner og kusk. Jeg 
synes de to ting følges ad, og jeg kan ikke 
undvære hverken den ene eller den anden. 
Det er lige så stor en glæde at se udviklingen 
fra dag til dag i en plag, som det er at køre 
først over stregen. Der er en stor tilfredsstil-
lelse i begge dele, og jeg føler jeg mestrer 
begge aspekter, forklarer Mads Hviid Niel-
sen. 

– Jeg er jo trods alt ikke så gammel end-
nu, men jeg har jo kørt mange løb – også 
storløb – så jeg har en stor tro på, at jeg kla-
rer mig i stort set al konkurrence, slår Mads 
Hviid Nielsen fast. 

Hvordan laver man sin egen opskrift
Mads Hviid Nielsen har en solid ballast 
med ind i trænergerningen, og har suget er-
faring til sig fra toptrænere i både Danmark 
og Sverige. 

– Jeg var jo med på travbanen mere el-
ler mindre før jeg kunne gå, og begge mine 

forældre er jo travtosser på godt og ondt, 
smiler Mads Hviid Nielsen. 

Mads Hviids mor er Anita Hviid, som 
har hjulpet til i Skive-træner Morten Juuls 
stald i mange år. Og faderen er Per ”Fif ” 
Nielsen, som er amatørtræner og tidligere 
amatørkusk, og i en periode også var bane-
assistent på Skive Trav.

– Det er jo nok også derfor, at drømmen 
om en dag at blive professionel travtræner 
har ligget i mig helt fra drengeårene. Sko-
len var jo mest noget, som skulle overstås, 
så man kunne komme over til hestene. Jeg 
startede hos Jan Dahlgaard, og kom siden 
videre til John og Morten Friis, inden jeg 
sluttede hos Morten Juul hjemme i Skive, 
inden jeg rejste til Sverige, fortæller Mads 
Hviid Nielsen. 

– At jeg så kunne komme til Tomas 
Malmqvist, var helt kanon. Han er jo en af 
de trænere som i den grad kan lave unghe-
ste, og forstår at have dem klar på dagen. 
Han har erfaringen, og ved hvad der kræves, 
så de kan begå sig i den hårde konkurrence. 

– Det har jeg taget med videre, og er nok 
en af de erfaringer, jeg vægter højest. Siden 

Masser af store folde i et kuperet terræn findes der på Hovhedegård. Her er det Twigs 
Briard og Frederik Mols, der gerne vil snakkes med.

PORTRÆT | MADS HVIID NIELSEN

Når man har
prøvet at være med 
på højeste niveau,
så giver det blod
på tanden
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Mads Hviid Nielsen vandt
Dansk Hoppe Kriterium

med Dicte Skovsende (th.).
I år var parret med

i Dansk Hoppe Derby,
dog uden at få med

udfaldet t gøre.

gik turen til Peter G. Norman og Mattias 
Djuse, hvor især Djuse gjorde indtryk. Han 
er også en relativt ung fyr, og det var spæn-
dende at se, hvordan han tænkte anderledes 
end mange af de ældre trænere, som måske 
kan være lidt konservative, lyder det videre 
fra Mads Hviid Nielsen. 

– Nu er kunsten så at strikke alle de ind-
tryk sammen til min egen opskrift, og det 
har jeg en ret god fornemmelse for kommer 
til at lykkes. Det sidste halvandet år hos 
Peter Jensen gav så indblik i mange andre 
facetter af dét at drive en virksomhed. 

– Der er så meget andet end bare at køre 
ud med den første hest kl. syv om morge-
nen, og så sørge for at de er veltrænede. Jeg 
har fået masser af gode erfaringer med, og 
alt kogt sammen føler jeg mig stærkt rustet, 
lyder det sikkert fra Mads Hviid Nielsen.

Nyt sted og nye ambitioner
Heste som Mads Hviid Nielsen havde 
kendskab til fra tiden hos Peter Jensen og 

nye bekendtskaber skal nu forsøge at fal-
de til og tilpasse sig vinderen af DM for 
Jockeyer anno 2018’s opskrift. 

– Der er jo selvfølgelig nogle heste, som 
er hurtigere til at falde til end andre, men i 
det store hele, så synes jeg faktisk, at heste-
ne trives allerede. Det er vigtigt med trivsel, 
ellers kan vi ikke træne dem på den måde 
vi gerne vil. 

– Derfor forsøger jeg også at gribe den 
enkelte hest så individuelt an som muligt. 
Kan jeg fornemme, at en hest måske ikke 
lige har dagen, så kører jeg hellere fire in-
tervaller end de fem, som ellers var planen. 
Det tror jeg man kommer længst med, det 
andet bliver for samlebåndsagtigt, forklarer 
Mads Hviid Nielsen videre. 

Drømme og ambitioner er jo, hvad frem-
tiden er bygget af – også for en ung mand 
som allerede har vist sit værd. V75-sejre og 
en klassisk sejr i form af Kriterium Hoppe-
løb med Dicte Skovsende er mere end hvad 
mange andre tør drømme om i en lang kar-

riere, men for Mads Hviid Nielsen er det 
bare ekstra benzin på motoren. 

– Når man har prøvet at være med på hø-
jeste niveau, så giver det blod på tanden, og 
det er jo de steder man gerne vil være med, 
slår Mads Hviid Nielsen fast. 

– Jeg finder inspiration i de ting jeg har 
opnået, og der ingen fare for jeg mister det 
såkaldte ”eye of the tiger”. Jeg er et konkur-
rencemenneske, uanset om det er travløb 
eller hyggefodbold med kammeraterne. Jeg 
har en ambition og et håb om, at jeg om 10 
år tilhører top 3 i Danmark. Jeg vil levere 
årgangsheste som kan begå sig toppen, og 
ikke bare være fyld. 

– Skridtet videre vil være at føre heste 
frem, som også kan begå sig på de store 
dage i Skandinavien og ude i Europa. Jeg 
er ikke bange for at sætte overliggeren lidt 
højt, for jeg føler jeg har ballasten til at leve 
drømmen ud. Nu har jeg haft den så længe, 
så skulle pokker stå i ikke også at gribe den, 
slutter Mads Hviid Nielsen.   
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SPORT | GALOP DERBY

Tekst: Jesper Elbæk
Foto: Burt Seeger

 ”Vi gjorde det sgu!”, kunne man godt forestille sig, at ejer Karin Salling lige 
 har sagt til træner Marc Stott. Sidste år havde samme konstellation også favoritten 

 i Derbyet, men dér blev det ”kun” til en andenplads. 

Karin Salling-ejede Queen Rouge var helt overlegen

vandt DerbyetStott og Dronningen
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 Der var masser af publikum til The Macallan Dansk Derby på Klampenborg Galopbane. 
 Og kunne man ikke selv være til stede, så producerede Fast Track-holdet en af de bedste udsendelser i crewets levetid. 

I 2018-Derbyet havde Aarhus-træner Marc Stott også den store favorit i form af King David. Men den måtte ”nøjes” med andenpladsen.
I år var der dog ingen dikkedarer, for Queen Rouge var ganske enkelt outstanding, og vandt med mange, mange længder ned til et halsende felt

 Feltet i The Macallan Dansk Derby på vej ud på sidste omgang 
 på Klampenborgs velplejede græstæppe. I midten kan man 

 ane Oliver Wilsons lyserøde ærme. Vinderen Queen Rouge fik nemlig  
 et perfekt rygløb, og blev fyret af med en halv omgang til mål. 

 En meget stolt og glad ejer, Karin Salling ~ Madame Fernande, 
 sammen med Derby-vinderen Queen Rouge og  

 topjockeyen Oliver Wilson, som red Queen Rouge til sejr. 

 Sejren i The Macallan Dansk Derby for Queen Rouge var 
 helt suveræn med ti længder ned til Good Fella på andenpladsen 

 og Silverstone på tredjepladsen. 

 Jockey Oliver Wilson er på vej mod endnu en kanonsæson. 
 De seneste tre sæsoner har Wilson indredet 4,8 mio. kr., og dét tal 

 passerer han sandsynligvis let i år, 
 hvor kontoen ultimo august siger 4,54 mio. kr. 
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Unghestene
løber hurtigere
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Tekst: Lars Donatzky

Foto: Burt Seeger

Det ses på tendenslinjerne i Graf 2, at det giver god mening at benyt-
te vindertiderne frasorteret de 20% ekstremt ”dårligt” afvigende. Se 
sideartiklen ”I regn og blæst” og Graf 1 angående metoden.

Den gode mening ses ved, at der opnås meget ensartede resultater, 
dog også med bemærkelsesværdige forskelle.

Graf 2 viser udviklingen i de største treårsløb i Danmark, Sverige, 
Frankrig, Italien og USA, og de stiplede linjer viser tendensen for 
hele perioden 1980 til 2018, mens de fuldt optrukne og plottede 
punkter viser tendensen fra 2000 til 2018. De forskellige løbsdi-
stancer, startmetoder, baner og banestørrelser betyder, at man ikke 
skal fokusere på linjernes indbyrdes beliggenhed, men på linjernes 
hældning.

Men for en ordens skyld anføres, at Dansk Kriterium køres på 
2500m auto, Svensk Kriterium 2640m auto, Criterium des 3 ans 
på 2700m på Vincennes 2 kilometers oval med fransk voltestart, det 
italienske Derby på 2100m auto og Hambletonian Stakes på 1609m 
auto på milebane.   

På de stiplede linjer ses, at hældningen for den lilla franske linje 
”Criterium des 3 ans” er størst, dvs. forbedringen er den største over 
de næsten 40 år. Den måles til 2,0 sekunder/km pr. tiår, men det ses 
også på den fuldt optrukne linje efter år 2000, at forbedringen er 
faldet til 1,2 sekund/km pr. tiår gennem de sidste tyve år.

På den fuldt optrukne sorte linje ”Svensk Trav-Kriterium” er hæld-
ningen større end på de andre efter år 2000, målt til 1,7 sekund/km 
pr. tiår, mens forbedringen set over hele forløbet holder sig på 1,4 
sekund/km pr. tiår. 

En mulig forklaring: I perioden 1980 til 2000 fik fransk travsport 
enorm glæde af de da få og for nyligt importerede hingste og hopper 
fra USA, og det betød direkte to Criterium des 3 ans-vindere efter 
Florestan, én efter Royal Prestige og én efter Workaholic. Det var 
vel noget af en revolution af den franske traver. I dag nyder fransk 

Fransk fremgang med amerikansk blod 
afløst af svensk fremgang med fransk blod.
Denne artikel nummer to i serien om
travhestens udvikling i hastighed
tager udgangspunkt i 3-årstravernes
største løb i Europa og USA
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travsport glæde af de afledte effekter, men uden et nyt supplement 
fra USA.

Sverige med ”nye” amerikanere
Sverige har til gengæld efter år 2000 mixed med de franske – og 
dermed delvis amerikanske – hingste, og de har sørget for til stadig-
hed at blande med nyt blod fra USA. Franske hingste som Orlando 
Vici, General du Pommeau og Ready Cash har fædret svenske Kri-
teriumsvindere i dette tidsrum, Hilda Zonett (år 2000) havde selv 
en fransk mor, men det skal retfærdigvis også med, at de to franske 
hingste Tibur og Pontcaral havde én vinder hver i perioden fra 1980 
til 2000, og at Tibur i anden og tredje generation har andel i flere 
Kriterievindere siden. 

Det ”nye” amerikanske tilskud til Sverige siden 2000 har bl.a. be-
stået i fædre til Kriteriums- og Derbyvindere som Muscle Hill, Ma-
labar Man, Chocolatier, Conway Hall, Make It Happen og Classic 
Photo.

Det står i hvert fald fast (se tabel over storløbene), at såvel Crite-
rium des 3 ans som Criterium des 4 ans har haft størst fremgang i 
perioden fra 1980 til 2000, mens det svenske Kriterium og Derby 

har taget føringen i den svensk-franske konkurrence om størst frem-
gang siden år 2000. 

Danske opdrættere i topklasse
Hvis man sammenholder hældningerne på tendenslinjerne, kan man 
se, at Dansk Trav Kriterium (fuld optrukken rød efter 2000) byder 
på nogenlunde samme forbedringstakt som tilsvarende løb i Frankrig 
og Italien, når vi ser på tiden efter 2000, og det samme gælder Der-
byet sammenholdt med Criterium for 4 års. Se tallene i tabellen. Her 
kan man også se, at forbedringstakten i Dansk Trav Derby er steget 
til 1,6 sekund/km pr. tiår i den sidste periode. 

Udviklingen i det seneste interval fra 2000 har dog så relativt få 
data, at man ikke skal lægge sig alt for fast på de angivne decimaler. 
Om det nu på længere sigt viser sig at være 1,2-1,4 eller de angivne 
1,6 sekund/km pr. tiår, er det efter min mening under alle omstæn-
digheder dybt imponerende af de danske opdrættere. 

Prøv at tænke på, at der hele vejen i 1980’erne blev født mellem 
1.200 og 1.400 travføl årligt, mens der siden 2011 har været færre 
end 600 pr. år. 

Reelt er der ved sammenligning generelt kun mellem en tredjedel 
og halvdelen af firsernes føl, og alligevel lykkes det opdrætterne at 
skabe så meget kvalitet og konkurrence i en årgang, at tendensen er 
fortsat og endda forbedret fra 1,3 til 1,6 sekunder pr. tiår! 

Meget bemærkelsesværdig er fremgangen i Hoppe Derbyet og i 
Kriterium Hoppeløb. Det var nye løb i begyndelsen af firserne, og i 
dag er pengene og prestigen i disse klassiske sejre vokset voldsomt. 
Måske giver det noget af forklaringen, men ellers efterlyses en bedre 
teori?

Fremgangene i disse hoppeløb er blandt de største i hele skemaet 
(på grøn baggrund).

USA – stadig tidligere udvikling
At den amerikanske tendenslinje for Hambletonian Stake ligger klart 
underst, er logisk alene af den grund, at man kører på 1609 meter 
med startvogn på milebaner.

Amerikansk travsport og travavl blev sat først i system og er op-
timeret i flest generationer, og derfor har amerikanerne fra starten 
været et hestehoved eller to foran. Derfor ville det ikke være un-
derligt, hvis man der måske nærmer sig ”grænsen”, og man ser, at 
forbedringstakten er lidt mindre i f.eks. Hambletonian Stake og til 
dels Hambletonian Oaks. 

Men amerikanernes tendens til hele tiden at avle på tidlig udvik-
ling, ved det hurtige generationsskifte og hingstenes tidlige overgang 
til avl gør, at der stadig nås markante forbedringer på toårsheste-
ne, og det er næppe tilfældigt, at Merrie Annabelle/Jim Doherty for 
2-årshopperne viser en vild forbedringstendens med 2,2 sekund pr. 
tiår. Og det skyldes ikke kun Missions Briefs vanvittige 1.09,2 fra 
2014. Uden at medregne denne tid ville tendensen være 2,0 sekund 
pr. tiår.

Det ”rykker” for disse unge hopper, men måske er det også lige-
som i Danmark, at også Merrie Annabelle/Jim Doherty Memorial 
har fået større bevågenhed og prestige gennem de sidste 20 år. Også 
toårshingstene i Peter Haughton Memorial følger godt med.

Mere moderat forbedring hos de ældre
For at se på udviklingen hos hurtigtraverne – de ældre – er Prix 
d’Amérique, Elitloppet, Grand Criterium Vitesse og Nat Ray/John 
Cashman Memorial medtaget. 

Også her ses størst forbedring i de franske løb, når man ser over 
hele perioden, mens alle fire løb holder sig på det samme niveau 0,5-

Forbedringer i vindertid angivet i sekunder pr. tiår
20% mest negativt afvigende tider er  frasorteret

Intervaller 1980-2019 2000-2019

Snit for alle ungheste-løb 1,4 1,6

Danske storløb

Derby 1,3 1,6

Kriterium 1,2 1,4

Hoppederby 1,5 1,9

Hoppe-Kriterium 1,4 2,0

Gennemsnit 1,35 1,73

Svenske storløb

Derby 1,4 1,8

Kriterium 1,4 1,7

Sto-derbyt 1,4 1,5

Sto Kriteriet (Oaks) 1,5 1,7

Gennemsnit 1,43 1,68

Franske storløb

Crit. For 4-års 2,1 1,6

Crit. For 3-års 2,0 1,2

Gennemsnit 2,05 1,40

Amerikanske storløb

Hambletonian 0,9 0,9

Hambletonian Oaks 1,0 1,3

Peter Haughton 2-års h/v 1,2 1,4

Jim Doherty 2 års-hp 1,1 2,2

Gennemsnit 1,05 1,45

Internationale storløb for ældre

Prix d’Amérique 1,8 0,8

Elitloppet 1,0 0,7

Grand Crit. de Vitesse 1,4 0,5

John Cashman mem. 0,9 0,8

Gennemsnit for de ældre 1,28 0,70
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0,8 sekund pr. tiår, når vi ser på tiden efter år 2000. Det er jo også 
”de samme heste”, der deltager. 

Forestillede man sig, at forbedringen kunne fortsætte med 1,5 eller 
2 sekunder pr. tiår, så ville traveren jo i løbet af dette århundrede 
”overhale” fuldblodet, og det er jo ikke lige sådan at tro på.  Der 
må vel være en grænse? Fuldblodet analyseres i øvrigt i næste artikel.

At vurdere, om mest amerikansk eller mest fransk blod er bedst i 
dag, er jeg i hvert fald ikke i stand til. Der er jo i dag en vis porti-
on amerikansk i ”alle” franske travere. De senere års store stjerner 
som Propulsion, Readly Express og Bold Eagle byder på henholdvis 
100%, 73% og 53% amerikansk blod, og blandt de sidste ti års vin-
dere af Elitloppet er Iceland og Nuncio med 100% amerikansk blod, 
mens de mest franske er Timoko med 65% fransk og Dijon med 
55% fransk blod. 

Men man kan med stor sikkerhed sige, at en større andel af fransk 
blod betyder en lavere indavlskoefficient. Hvor meget det så end be-
tyder? Kenneth Nielsen, der jo dækker de franske løb for DanToto, 
udtrykker sin vurdering sådan: ”Hvis sønner af Muscle Hill og Ready 
Cash kæmper gennem et opløb, så vinder den efter Ready Cash”.

Opdrætningsløbet 
Når toårshestene ikke er medtaget for Europas vedkommende, skyl-
des det flere ting. Der er vel en voksende erkendelse af, at toåringerne 
ikke er færdigudviklede og derfor ikke skal presses alt for hårdt. Man-

ge afstår fra at tage del i det ræs, og derfor er det er mere usikkert mål 
for fremgangen på denne side af Atlanten. 

Det andet er, at Dansk Opdrætningsløb har ændret distance fra 
sprint til 2000 meter i år 2007 og derfor ikke egner sig til sammen-
ligning med andre lande. Graf 3 viser udviklingen i Opdrætnings-
løbet fra 1913, da man begyndte at ”køre til” i løbene.

Det ses at forbedringen i starten er helt enorm, væsentligst på 
grund af amerikansk avlsmateriale, indtil 1938, hvor løbet blev op-
hævet. Det blev ophævet blandt andet med den begrundelse, at en 
stor vinderpræmie ville belaste unghesten, så den havde svært ved 
at begå sig i klassen. Det gælder jo også i dag, men til gengæld er 
der lidt flere årgangsløb at satse på nu.

I perioden fra 1938 til 1953 var der generelt stilstand i dansk 
travsport, og uden startvogn var løbsrekorden næppe blevet for-
bedret ved genoptagelsen i 1953. Så følger mønstret Derbyet (fra 
artikel 1), og at forbedringen fra 2007 til 2018 kan beskrives til 
”kun” 0,5 sek./km pr. tiår, er måske ikke helt retvisende. Der er for 
få observationer til helhjertet at tro på netop dét tal.

Hvis man ser på de to spring i tendenslinjer i 1976 og 2007, så 
antyder det første spring i 1976, at baneomlægningen kunne be-
tyde ca. 1,5 sekund i kilometertid for disse babyer på sprint, mens 
distanceforøgelsen fra 1609 til 2000 meter i 2007 antyder et minus 
på 0,8 sekund i kilometertid for denne aldersklasse. Man skal ikke 
lægge sig fast på decimalerne, men ”sjusset” er måske ikke helt ved 
siden af. 

I denne artikel er jeg ikke kommet ind på forbedringer af træ-
ningsmetoder, fodring, sulkyer mv. Dels er disse ting vel forbedret 
løbende over tid alle steder, og dels er det svært at sætte tal på. I 
hvert fald for mig.

Og så ved jeg også godt, at nogle af mine ”forklaringer” kan være 
fejlbehæftede, og at jeg kan have overset væsentlige ting. Derfor vil 
jeg meget gerne have input om fejl og mangler på e-mailadressen 
lars.donatzky@outlook.dk.

Ellers fortsætter nørderiet med montétrav, pacere, fuldblod og 
noget atletik sammenholdt med travløbene samtidig med, at jeg 
forsøger at få fagfolk til at give bud på nogle af de mange åbne 
spørgsmål og mysterier.   
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Hvis man skal undersøge traverens udvikling i hastighed, er storløbe-
nes vindertider et glimrende redskab. Men for at få det mest korrekte 
resultat, skal løbsdistance, startmetode, banestørrelse og bane holdes 
fast, mens man studerer udviklingen over tid, og banelegemet skal 
ikke have undergået for store forandringer, som f.eks. ved dosering 
af sving.

Men så er der jo også regn, blæst, kulde og opblødt bane, som 
kan spille negativt ind på vindertiden. Og så er der enkelte år med 
en taktik, hvor en voldsom og længere temponedsættelse har haft 
betydning.

Disse ting kan have en ”forstyrrende” indflydelse på billedet af 
udviklingen set over en kortere årrække, men generelt viser de sig 
nærmest uden betydning for de store linjer i udviklingen. 

Det skyldes, at såvel dårligt vejr som taktisk ”langsom kørsel” for-
deler sig pænt over årene.

Som illustration tages Dansk Trav Derby fra 1980. Graf 1 viser en 
sort tendenslinje, hvor alle vindertider er medtaget. Den matematisk 
bestemte linje viser en fremgang i vindertiden på 1,3 sekund/km pr. 
tiår. Hvis 1.16,9 i år 2000 var typisk for vindertiden, er 1.15,6 den 
”typiske” vindertid ti år senere i 2010 osv.

Hvis man fra denne udvikling fjerner de 20 % af vindertiderne, som 
afviger mest negativt fra linjen (størst afstand op fra linjen), så fjernes 
de otte sorte punkter, og så er de røde tilbage. Også her bruges en 
rent matematisk metode til frasortering. Dette er naturligvis for at 
undgå ”manipulation” med materialet, men omvendt har det også 
som konsekvens, at relativt gode vindertider opnået i dårligt vejr 
medtages. Dette er dog helt uden betydning for konklusionerne.

De røde punkter illustrerer altså normale år, og de giver en rød ten-
denslinje med præcis den samme hældning som før, dvs. forbedring 
på 1,3 sekund/km pr. tiår. 

At den ”normale” linje og udvikling (under gunstige løbsvilkår) 
ligger underst i grafbilledet, er naturligt, når vi har taget regnvejrs-

I REGN og BLÆST
derbyer som bl.a. Chianti Pitt, Macon og skybrudsløbet Repay Mer-
ci fra. Også Home Blåbjergs vindertid 1.17,5 fra 2004 hører til de 
frasorterede. Her fik Thomas Uhrberg lov til at føre to kilometer 
i 1.19-tempo, så her var det først og fremmest taktikken, og ikke 
vejret, der gav den dårlige vindertid. 

Måske var det samme gældende ved den ”svage” tid 1.20,4 i 1981 
Duvil (Jørn Laursen). I hvert fald husker jeg, at Johnny Takter og 
Dilli Hanover i 1981 havde fanget en storpullende favorit Dan 
Holmbo i ryg efter en lynstart, men helt langsomt gik det jo nok 
heller ikke med en tændt Dilli og en ung Takter.  Det påpeger Steen 
Juul i hvert fald. 

At den ny linje og udviklingstendens ligger lidt under er uvæsent-
ligt. Pointen er, at hældningen på de to linjer er næsten ens, dvs. 
at udviklingstendens er den samme, forbedring på 1,3 sekund pr. 
kilometer pr. tiår. 

Men kunne også argumentere for, at man skulle fjerne undtagel-
sesheste og præstationer som Rudolf Le Ann og Winston Sisa fra 
statistikken (se de to nederste punkter i 1993 og 2015), men også 
udviklingen uden 10% bedste og 10% dårligste afvigelser viser en 
fremgang på 1,3 sekund pr. tiår.  Og når man skal beskrive trav-
hestens udvikling, er det jo heller ikke rimeligt at fjerne de bedste 
individer under optimale betingelser.

Helt aktuelt vandt Dumbo i fremragende vejr årets Trav Derby i 
1.14,3. Skulle han følge den røde tendenslinje fra 1980 til 2018, så 
skulle vindertiden være et sted mellem 1.14.1 og 1.14,2. Og hvis 
man tænker tilbage til år 2000 og dengang (med baggrund i tiderne 
fra 1980 til 2000) havde brugt metoden til at forudsige vindertiden 
19 år frem til 2019, ville man have sagt 1.14,5. 

Et eksempel beviser aldrig noget, men det virker ikke så skævt, når 
tiderne før årtusindeskiftet lå på niveauet 1.16,5-1.17,0.

I denne og kommende hastigheds-artikler bruges metoden med at 
fjerne 20% ”negative” (langsomme) afvigelser fra tendenslinjen for 
også at kunne skabe et mere korrekt billede på kort sigt.  

Et enkelt sted har denne finjustering afgørende betydning. Se f.eks. 
selv det afvigende italienske Derby med en flere sekunder ringere 
vindertid 1.14,8 i 2017. Søg på Valchiria OP på YouTube. Mage til 
makværk af et storløb!

For at give et tidssvarende bud på udviklingen, har vi fokuseret 
på intervallerne fra 1980 til 2000, og fra 2000 til 2018. Enkelte løb 
er først startet sent i firserne eller først i halvfemserne, og så er stati-
stikken startet dér – og i enkelte løb er distancen ændret væsentligt, 
hvorfor kun tider fra løb under de nuværende forhold er brugt. Det 
siger sig selv, at der er større sikkerhed på resultaterne, jo længere en 
periode, man undersøger for. Så er der flere data til rådighed. 

En undtagelse fra det generelle billede er det italienske Derby 
del Trotto, hvor der er medtaget noteringer fra forskellige baner 
efter at have konstateret ensartetheden, men ellers har de mange 
baneændringer og -lukninger i Italien gjort, at Derby del Trotto 
for 3-års er det eneste italienske løb, der er medtaget i undersø-
gelsen.   

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

Bolig 310
Grund 22.380
Værelser 5

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

VRANDERUPVEJ 74, SEEST, 6000 KOLDING VILLA

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

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

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

centrum.

BoligKolding
fra salg - til solgt

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



PORTRÆT | OLE G. NIELSEN

Det er ikke ofte nystartede danske travtrænere kan præsentere et CV
som Skive Travs nyeste skud på stammen Ole G. Nielsen.

Efter en lang årrække i udlandet hos den ene stortræner efter den anden,
slog den gæve nordjyde dørene op til egen stald d. 1. juni

DRENGEDRØMMEN
der blev virkelighed

Skive Travs nyeste træner Ole G. Nielsen
har et imponerende CV,

og har arbejdet for eksempelvis
Jeppe Juel, Atle Hamre og Åke Svanstedt.
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Tekst: Søren Aaen

Foto: Jesper Elbæk

Det er mandag eftermiddag, og de fleste 
stalde på Skive Trav er så småt i gang med 
forberedelserne til aftenens løb. Men i Stald 
Ole G. Nielsen er der stadig fuld aktivitet. 
De sidste heste er ved at blive gjort i stand 
efter dagens træning og foldtid. 

Væddeløbsbladets udsendte bliver budt 
hjerteligt velkommen af træneren selv, og 
dagens medhjælper i stalden overtager ar-
bejdet med at gøre de sidste heste klare til 
natten, og få fejet staldgangen. 

Imens giver Ole G. Nielsen en kort rund-
visning i stalden, hvor der med stor entu-
siasme berettes om de særdeles velplejede og 
velafstammede plage, som allerede nu fylder 
godt op i den nystartede træners stald. 

– Det har faktisk været lidt overvældende, 
den modtagelse jeg har fået. Jeg havde slet 
forventet eller turde håbe på, at jeg så tidligt 
ville have så mange heste i stalden, men det 
er jo bare positivt, indleder Ole G. Nielsen 

med et stort smil, inden der inviteres på den 
obligatoriske kaffe på kontoret. 

– Min far havde travheste, da han var helt 
ung, men det var ridesporten, som blev mit 
første møde med hestene, og jeg gik til red-
ning fra jeg var 6-12 år gammel, forklarer 
Ole G. Nielsen videre. 

– Desværre så fik jeg astma, og medicinen 
gjorde, at jeg blev totalt overfølsom over for 
alle dyr, da jeg var færdig med behandlin-
gen. Det tog jo så noget tid af komme over 
dén hurdle, og så var hestene gledet lidt i 
baggrunden. Lige indtil vi var med nogle 
venner på ferie, og vi var til trav en aften. 
Det fangede mig øjeblikkeligt igen, lyder 
det fra Ole G. Nielsen. 

Som mange andre unge mennesker, gik 
det så slag i slag, da Ole G. Nielsen igen 
blev fanget af hestene. 

– Jeg lejede min første hest, da jeg var 16 
og tog amatørlicens. Og da jeg var 19 hav-
de jeg en løbshest og to følhopper, smiler 
Ole G. Nielsen. Den ene følhoppe (Fanta-
sy, red) endte med at blive mor til Starlet 

Beat, som jo vandt Jydsk 4-årings Hoppe 
Grand Prix og tjente næsten 750.000 kr., så 
dét med ungheste har altid ligget mig nært, 
lyder det fra Ole G. Nielsen, som pr. 22. 
august har ti heste på træningslisten, der alle 
har debuten til gode. 

Næsen hjemad
Efter næsten 10 år i udlandet, vendte Ole G. 
Nielsen hjem til Danmark. Seneste arbejde-
de Ole mere end tre år som førstemand hos 
Åke Svanstedt i USA. Den unge nordjyde 
havde både Norge og Sverige med i overve-
jelserne, men der var altså flere faktorer som 
betød, at Danmark igen blev basen. 

– Jeg kunne være kommet til trænere 
i både Norge og Sverige, men jeg følte li-
gesom, at det var tid til at stå på egne ben 
nu. I Sverige bliver man én i mængden, og 
Norge her flere store udfordringer. Jeg synes 
faktisk, det ser lidt negativt ud deroppe i 
forhold til, da jeg var der sidst. 

– Det virker til, at de har sovet lidt i ti-
men, og ikke fik udnyttet det momentum 

DRENGEDRØMMEN
der blev virkelighed

Åringen Gerda (One Too Many) blev indkøbt
på Selected Sales auktionen på Nykøbing Falster Travbane i år,
og er allerede solgt ud i anparter.

Min drøm er at føre heste frem
som kan begå sig i årgangssammenhæng
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de havde for år tilbage. Nordmændene har 
aldrig behøvet at tænke på penge, og det sy-
nes jeg ser ud til at være blevet en sovepude 
for dem.

– Derimod føler jeg der blæser lidt mere 
positive vinde i Danmark. Selv om jeg ikke 
har meget forstand på spil, og ikke har de 
store holdninger til travpolitik, så er der 
lys for enden af tunnelen. Der er kommet 
nogle spændende udmeldinger, og udvikler 
samarbejdet med Sverige sig rigtigt, så tror 
jeg travsporten i Danmark har en rigtig god 
fremtid. Samtidig var muligheden for igen 
at komme hjem i nærheden af familien hel-
ler ikke uvæsentlig, da jeg traf beslutningen, 
forklarer Ole G. Nielsen videre.

Opskriften på en træner
Ole G. Nielsen har arbejdet hos mange sto-
re navne, og suget værdifuld viden til sig fra 
Åke Svanstedt, Atle Hamre, Jeppe Juel, Bo 
Westergaard og et par stykker mere. Men 
hvordan bliver man så sig selv og ikke blot 
en kopi af de trænere, man har arbejdet for. 

– De ting jeg har set, som har været helt 
forkerte, føler jeg ikke har lejret sig i hu-
kommelsen, så der er ikke som sådan tale 

om en bevidst sortering af erfaring, lyder 
det fra Ole G. Nielsen. 

– Jeg startede hos Jeppe Juel, og man kan 
sige, at fundamentet med grundviden blev 
lagt der. Siden har særligt Åke Svanstedt og 
Atle Hamre haft enorm betydning for mig 
på hver deres måde. De er helt vildt forskel-
lige, både som mennesker og på den måde, 
de arbejder med hestene. Det er så dét, jeg 
føler er en kunst; at forene dét man har lært 
og oplevet, og så få det bedste ud af det. 
Det har jeg en god fornemmelse for nok 
skal lykkes, fortsætter Ole G. Nielsen.

– Åke var mere af den gamle skole, at når 
hestene skulle træne, så skulle de træne, 
nærmest uanset hvad. Der var Atle Hamre 
langt mere fleksibel, og tilpassede sig he-
sten. Kunne han fornemme den ikke var 
helt på toppen på dagen, så kørte man må-
ske et interval eller to mindre den dag. Men 
det fælles for de to er helt igennem perfek-
tionistiske syn på hesten, og det er dét, som 
ligger så dybt i én, og jeg vil føre videre, slår 
Ole G. Nielsen fast. 

– De har begge to været fantastiske lære-
mestre, og de har haft en interesse i, at jeg 
skulle blive bedre. Jeg var ikke bare et stykke 

arbejdskraft, og det betyder vel, at de ikke 
har ment, man var helt håbløs, griner Ole 
videre. 

Det store mål
Næsten alle som kommer ind i travsporten 
i en ung alder, har på et eller andet tids-
punkt haft drømmen om at kunne leve af 
sin hobby, altså blive professionel i verdens 
bedste sport. Det er dog de færreste, som 
når så langt, men Ole G. Nielsen har været 
målrettet, og det er ikke en tilfældighed, at 
han i dag står med et af de stærkeste CV’er 
i dansk travsport. 

– Jeg har jo været meget bevidst ret tid-
ligt, og arbejdet målrettet mod at ville være 
træner en dag. Det er derfor ikke tilfældigt, 
at jeg har forsøgt at være hvert sted cirka 
halvandet år. Jeg kunne sagtens have valgt 
bare at være hos to trænere i fem år, men jeg 
synes, at den måde jeg har gjort det på, giver 
en helt anden ballast. 

– Nu ved jeg godt, at det så stikker lidt 
uden for planen, da jeg sluttede med at være 
over tre år hos Åke Svanstedt. Det blev bare 
til noget helt særligt. Jeg havde et rigtig godt 
forhold til Åke, som gav mig masser af an-

En medarbejder i stalden er klar til at tage imod Gerda, og så er Ole G. Nielsen klar til at spænde den næste hest for og køre ud.

PORTRÆT | OLE G. NIELSEN
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svar og tillid, og jeg var desuden helt vild 
med USA og livsstilen derovre. 

– Det gode forhold og forbindelsen har 
vi heldigvis fortsat efter jeg er rejst hjem, 
og det er faktisk ikke mere end et par dage 
siden, at Åke og jeg tog en god halv time 
på telefonen. Jeg har aldrig smækket med 
døren de steder jeg har været. Det er nød-
vendigt at bibeholde de gode relationer, for 
de er så vigtige den her sport. Jeg har også 
heste i træning for Atle og Frode (Hamre, 
red.), og det føler jeg da er en kæmpe ca-
deau, at de tror på én, også når jeg er blevet 
selvstændig, lyder det med tydelig stolthed 
i stemmen. 

At starte fra nul
Det er ikke bare at slå stalddøren op, og så 
er man travtræner. Der er utallige detaljer, 
som skal på plads, inden den første hest står 
i stalden. 

– Opstart af firma har nok været den stør-
ste hurdle i processen. Der er rigtig mange 
småting, som der skal være styr på, og det har 

jeg besluttet mig for at betale mig fra. Jeg vil 
ikke risikere ikke at overholde en eller anden 
frist, og så få en bøde eller anden sanktion 
på grund af det. Jeg har forstand på at træne 
travheste, og skal minimere papirnusseret så 
meget så muligt, forklarer Ole G. Nielsen. 

– Samtidig vil jeg også have, at jeg kan føl-
ge udviklingen. Min forretning skal være en 
god og sund virksomhed, som jeg gerne på 
sigt skulle kunne leve anstændigt af. Tinge-
ne skal gøres ordentligt, og det gælder både 
hvad angår de heste, jeg har i træning, og den 
mere formelle del med godkendelser, skatter, 
afgifter og hvad dertil hører. 

Som tidligere nævnt føler Ole G. Nielsen 
sig allerede nu privilegeret, og har fået an-
svaret for spændende heste, som dog alle har 
deres første start til gode. 

– Min drøm er at føre heste frem som kan 
begå sig i årgangssammenhæng, og måske 
siden på skandinavisk og internationalt ni-
veau. Jeg vil dog ikke lægge pres på mig selv 
ved at sige, at om tre år, så skal jeg have en 
hest med i Derbyet. Heller ikke selv om jeg 

2-åringen Forgettherest (Double Player) er snart 
klar til prøveløb. Her kommer den i pæn fart og 
god stil rundt opløbssvinget på Skive Trav.

Åringen Gerda bliver motioneret for vogn næ-
sten hver dag, og er i en læringsproces. Denne 
torsdag gjaldt det tre rundt i lavt tempo helt 
oppe på den flade del af travbanen.

har ungheste med stærke stammer. Men står 
jeg nu om 8-10 år, og ikke har opnået noget 
som helst, og forudsætningerne har været til 
stede, så er jeg også så meget realist, at så lig-
ger ansvaret hos mig, og så er jeg ikke slået 
til. Jeg vil ikke være travtræner på 50%, og 
have én hvert femte år, som måske kan pluk-
ke de sidste penge i et årgangsløb. Det har jeg 
større ambitioner end, det tør jeg godt sige, 
lyder det med fasthed i stemmen fra Ole G. 
Nielsen.

– Men nu er det bare skønt at være i gang. 
Der var lidt kriller i maven, da jeg dagen før 
stod og kiggede rundt i den nymalede stald, 
og seler og hovedlag hang klar. Der var det 
som om det endelig gik op for mig, at min 
drengedrøm var ved at gå i opfyldelse. Dér 
havde jeg godt nok en klump i halsen, smiler 
Ole G. Nielsen. 

– Jeg er faldet utroligt godt til her i Skive, 
og mine nye kolleger har taget godt imod 
mig, så nu er det bare i gang og få trænet 
nogle heste, slutter en optimistisk Ole G. 
Nielsen.   

Min forretning skal være
en god og sund virksomhed,
som jeg gerne på sigt skulle

kunne leve anstændigt af
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AVL | AGRIA COPENHAGEN SALE 2019

Agria Copenhagen Sale – Derbyauktionen
– bød på et flot, bredt og varieret sortiment af åringer, og gennemsnitsprisen

på de solgte heste steg med hele 17%

PRISERNE STEG
FLOTTE 17%

Auktionarius Morten Hald
styrede igen i år Derbyauktionen

med sikker og kyndig hånd
fra start til slut.

– men salgsprocenten faldt
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Tekst: Jesper Elbæk  

Foto: Burt Seeger

I absolutte tal var gennemsnitsprisen på 
de solgte heste 72.837 kr. baseret på 37 
solgte heste (66%) til en samlet salgssum 
på 2.695.000 kr. Dermed er man næsten 
tilbage til det flotte år 2017, hvor blandt 
andre Schweppes 700.000 kr. og Expensi-
ve Attitude 450.000 kr. i dén grad var med 
til at trække priserne op. Uden de to havde 
gennemsnitsprisen været 53.700 kr., men 
sådan er matematik jo så taknemmelig.

Rekorden mht. gennemsnitsprisen er fra 
2007, hvor de solgte heste i snit kostede 
85.889 kr. Tager man de seneste tre års re-
sultater, så er gennemsnitsprisen på de solg-
te heste 69.809 kr., hvilket vel er et ganske 
fornuftigt leje.

I år var priserne mere jævnt fordelt. Der 
var hele 11 heste solgt til 100.000 kr. eller 
mere. Det skal man faktisk tilbage til 2007 
lige før finanskrisen for at finde seneste ek-
sempel på. Her var 16 heste over 100.000 
kr., mens der året forinden var 14 heste over 
den magiske grænse. 

Topscoreren blev – ikke helt uventet – kata-
lognummer 20 Griffith (Readly Express – M 
T First Lady), som blev solgt til Aalborg-træ-
ner Bo Westergaard for 210.000 kr.

Great Challenger er fortsat populær, og 
det var netop en hingst efter den flerfoldige 
avlschampion, katalognummer Geert, som 
blev auktionens næstdyreste med 180.000 kr.

Herefter fulgte tre heste til 150.000 kr. 
Katalognummer 32 Gucci Line (S J’s Cavi-
ar – Whisper Line), nummer 39 Gucci Girl 

(Brillantissime – Ekulla Palema) og 41 Ge-
stus (S J’s Caviar – Swiss Watch).

Særligt den forholdsvis nye sjællandske 
opdrætter Henning Scharsteins to afkom 
efter Ready Cash-sønnen Brillantissime var 
imødeset med spænding. Blandt andet for-
di det stadig er en sjælden salgsvare i Dan-
mark. Gucci Girl blev som beskrevet her-
over solgt for 150.000 kr. til Aalborg-træner 
Bo Westergaard, mens katalognummer 59 
Gunpowder med Princess Step som mor 
blev købt tilbage for 240.000 kr.

– Gunpowder fik utrolig meget opmærk-
somhed i løbet af dagen, og flere kom også 

med konkrete tal på, hvor meget de ville 
byde. I ugerne op til auktionen fik jeg fak-
tisk også bud på ham, men sagde nej tak, 
fordi jeg gerne ville vise min dreng frem. 
Han er noget nær den flotteste plag jeg har 
set på en dansk åringsauktion, og ligner jo 
en komplet hest. Måske havde jeg skruet 
forventningerne for højt op, men her efter 
auktionen har jeg en god dialog med et par 
stykker, fortæller Henning Scharstein til 
Væddeløbsbladet.

Det var det største tilbagekøb ud af de 
18 heste, der blev købt tilbage. Men man 
ser jo ofte, at de heste, der bliver købt til-

Katalognummer 20 Griffith 
(Readly Express) blev aukti-
onens dyreste åring med et 
hammerslag på 210.000 kr. 
Køber var Aalborg-træner Bo 
Westergaard.

Denne lækre Wishing Sto-
ne-hoppe, katalognummer 
46 Gloria K, blev fortjent 
kåret til Derbyauktionens 
flotteste åring. Den blev 
solgt for 70.000 kr.
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bage, skifter hænder efter auktionen alli-
gevel.

Fra rekord til under middel
Og hvad betyder dén overskrift så? Jo, hvis 
man kigger lidt på salgsprocenten af de 
heste, der kommer i ringen, så satte man 
absolut rekord ved Derbyauktionen i fjor 
med 89%, baseret på 42 solgte heste ud 
af 47. Ved dén lejlighed slog man en 16 år 
gammel rekord fra 2002 på 85% (51 ud af 
60), men til årets auktion faldt man ned på 
66%, idet 37 ud af 56 heste opnåede salg.

Gennemsnittet siden 1997 har været 
70,7% baseret på 1.032 solgte heste ud 

af 1.459 fremstillede. Hele salgslisten fra 
2019-auktionen findes i denne artikel med 
priser og/eller indikation om tilbagekøb el-
ler ingen bud.

Går man et spadestik dybere ned i stati-
stikken, som Væddeløbsbladet har fået ad-
gang til via DTC’s Generalsekretær Klaus 
Storm – og tak for dét – så kan man se, at 
der er størst chance for at få sin åring solgt, 
hvis man kommer med en hingst.

78,0% af de fremstillede hingste (594 ud 
af 762) har opnået salg, mens 439 ud af 648 
hopper er blevet solgt, svarende til 67,7%. 
Totalt er der å DTC’s Derbyauktion siden 
1997 blevet solgt heste for 51,9 mio. kr. – 

plus tilbagekøbene, som måske er handlet i 
stalden efterfølgende.

Fra auktionen bemærker vi i øvrigt…
– at Broad Bahn-afkommene var til at 
komme til for penge. Der var fire med på 
Derbyauktionen, én blev købt tilbage, og 
de tre andre gik for 10.000 kr., 15.000 kr. 
og 25.000 kr. Det kan undre stort med den 
øjeblikkelige succes for Emoji, Erik Clau-
sen, Energy Mix m.fl.
– at der var to Love You-afkom med. Den 
ene gik for 120.000 kr., mens den anden 
blev købt tilbage for 100.000 kr.
– at det var første gang avlshingsten Mi-

2.

3.

1.
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1: Billedskønne katalognum-
mer 50 Geert blev solgt for 
150.000 kr., og var dermed 
én ud af 11 heste, som blev 
solgt for 100.000 kr. eller 
mere. Det er ikke sket siden 
2007.

2: Den sjællandske opdrætter 
Henning Scharstein havde tre 
heste med. Katalognummer 
39 Gucci Girl (Brillantissime) 
blev solgt for 150.000 kr. til 
Aalborg-træner Bo Wester-
gaard, mens de to andre blev 
købt tilbage.

3: Der var godt besøgt igen i år 
til årets Derbyauktion, hvor 
der blev fremvist 56 åringer 
i ringen efter tre afbud. Gen-
nemsnitsprisen steg 17%, 
mens salgsprocenten faldt.

Kat. Nr. Navn Afkommets far Pris Køber

1  Geo Holmsminde Broadway Hall  30.000 kr. Tilbage

2  Gauguin Prodigious  70.000 kr. Axel Jacobsen

3  Gekko Shadow Broad Bahn  10.000 kr. Tilbage

4  Galliano Michael’s Turn  50.000 kr. Leif Larsen

5  Gloria Line Great Challenger  130.000 kr. Steen Juul

6  Nearly Perfect (s) Charly du Noyer  90.000 kr. Staffan Nilsson

7  Galliano Peak Ganymede  100.000 kr. Jeppe Juel

8  Gold Ripasso Love You  120.000 kr. Kaj Jensen

9  Gasoline Stone Wishing Stone  50.000 kr. Jens Kurt Sørensen

10  Great Shadow Great Challenger  50.000 kr. Tilbage

11  Goforit Ens Snapshot  25.000 kr. Erik B. Nielsen

12  Great Russell Russell Hill  20.000 kr. Mads Hviid Nielsen

13  Glamour Holmsminde S J’s Caviar  30.000 kr. Tilbage

14  Get Strong (s) Donerail  20.000 kr. Tilbage

15  Gin Flame Creatine  60.000 kr. Rengøringsservice Danmark

16  Givenchy Ken Warkentin  40.000 kr. Kenneth Nielsen

17  George Clooney Great Challenger  -   kr. UDGÅET

18  Giselle Laser Andover Hall  -   kr. UDGÅET

19  Gaston Design Orlando Vici  30.000 kr. Cowboyland Aalborg

20  Griffith Readly Express  210.000 kr. Bo Westergaard

21  Glory Holmsminde Muscles Yankee  30.000 kr. Tilbage

22  Gibson S H S J’s Caviar  100.000 kr. Kenneth Nielsen

23  Gucci La Marc Lindy Lane  20.000 kr. Chris Wydoijvk

24  Gucci Shadow Quite Easy U S  -   kr. UDGÅET

25  Gucci Cat Michael’s Turn  30.000 kr. Rengøringsservice Danmark

26  Geo Zola Boko  40.000 kr. Tilbage

27  Goanna Wishing Stone  110.000 kr. Nicolaj Andersen

28  Green Card Texas Charm  80.000 kr. Untersteiner Training

29  General Photo S J’s Photo  80.000 kr. Tilbage

30  Goldie Holmsminde S J’s Caviar  30.000 kr. Tilbage

31  Giant Pine Chip  50.000 kr. Tilbage

32  Gucci Line S J’s Caviar  150.000 kr. Kirsten Grandahl

33  Gaby Blåbjerg Great Challenger  110.000 kr. Kaj Jensen

34  Garcon Gigant Neo  15.000 kr. Tilbage

35  Gone Fishing Farifant  40.000 kr. Ola Samuelsson

36  Louane (s) Charly du Noyer  40.000 kr. Marc Bæk Nielsen

37  Gallant Holmsminde Broadway Hall  25.000 kr. Tilbage

38  Golden Hulsig Broad Bahn  10.000 kr. Rengøringsservice Danmark

39  Gucci Girl Brillantissime  150.000 kr. Bo Westergaard

40  Galant Østervang Wishing Stone  50.000 kr. Tilbage

41  Gestus S J’s Caviar  150.000 kr. Enghavegaard ApS

42  Give Me Love Russell Hill  20.000 kr. Lone Pedersen

43  Gamesetandmatch Prodigious  50.000 kr. Menhammar Stuteri

44  Gin Tonic Ice Great Challenger  60.000 kr. Tilbage

45  Ginger Goetmals Wood  30.000 kr. Søren Bang Hansen

46  Gloria K Wishing Stone  70.000 kr. Erik Jensen

47  Golddigger Michael’s Turn  25.000 kr. Tilbage

48  Grace V O Great Challenger  20.000 kr. Tilbage

49  Golden Bay S J’s Caviar  65.000 kr. FC Bryggen ApS

50  Geert Great Challenger  180.000 kr. Jens Kurt Sørensen

51  Game On Shadow Broad Bahn  25.000 kr. Christian Sejr

52  Goop Love You  100.000 kr. Tilbage

53  Gasolin Ens Snapshot  95.000 kr. Henrik Poulsen

54  Great Moment (s) Great Challenger  40.000 kr. Tomas Malmqvist

55  Gaja Rose S J’s Caviar  -   kr. Ingen bud

56  Greenday Tir Broad Bahn  15.000 kr. Liv-Jorunn Lund

57  Golden Stone Wishing Stone  55.000 kr. Morten Friis

58  Gizella C N Great Challenger  65.000 kr. Erik B. Nielsen

59  Gunpowder Brillantissime  240.000 kr. Tilbage

chael’s Turn havde afkom med på en dansk 
auktion. De tre åringer gik for hhv. 30.000 
kr., 50.000 kr., mens den sidste blev købt 
tilbage for 25.000 kr.
– at den store triumfator i Dansk Trav 
Derby på hingstefronten, Wishing Stone, 
havde fem afkom med på auktionen. Fire 
blev solgt til en gennemsnitspris på 71.250 
kr., mens den sidste blev købt tilbage for 
50.000 kr.
– at S J’s Caviar var den hingst med flest 
afkom på Derbyauktionen. Resultaterne 
blev vidt forskellige. To blev købt tilbage for 
30.000 kr. pr. stk., én forlod ringen uden 
bud og de sidste fire opnåede en gennem-
snitspris på 116.250 kr.! 
– at hele 14 af de 37 solgte heste gik til 
danske A-trænere, mens de svenske A-træ-
nere noterede sig for tre køb. Axel Jacob-
sen (1), Bo Westergaard (2), Jeppe Juel (1), 
Kaj Jensen (2), Kenneth Nielsen (2), Mads 
Hviid Nielsen (1), Marc Bæk Nielsen (1), 
Morten Friis (1), Nicolaj Andersen (1), Liv 
Jorunn-Lund (1), Steen Juul (1), Ola Samu-
elsson (1), Tomas Malmqvist (1) og Peter 
Untersteiner (1).
– at Mikkel Hove/Rengøringsservice Dan-
mark fik hammerslag på tre heste, og der-
med var topscorer på køberfronten. 
– at katalognummer 46 Gloria K (Wishing 
Stone – Pyret Eme) blev kåret som Der-
byauktionens flotteste åring. Den blev solgt 
for 70.000 kr. til Erik Jensen.   

KOMPLET SALGSLISTE
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HJEMME HOS | SEVEN POINT FIVE RACING STABLE

Månedens hesteejer i juni, Seven Point Five Racing Stable,
har haft fin succes med 3-åringerne Exclusive Laser og Eye In The Sky. Delvist takket være 

et velfungerende samarbejde mellem ejerduoen og en tidligere Lunden-træner

SAMARBEJDE
PÅ FLERE FRONTER

Magnus Ladegaard og Maria Hansen på gården,
som er nabo til Nykøbing Falster Travbane.
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Tekst og fotos: Henrik Berg

Lunden-amatøren Maria Hansen har de 
sidste par måneder næsten kunne gå på van-
det. Først vandt Exclusive Laser – som hun 
ejer sammen med NFT-amatøren Svend 
Aage Nielsen – Grand Circle 3-års Champi-
onat for Hopper på Racing Arena Aalborg, 
og en måneds tid senere vandt hun selv to 
løb på årets største løbsdag på Nykøbing 
Falster Travbane, Harald Lunds Mindeløbs-
dag, med henholdsvis Close Your Eyes og 
Relado Enemærket. 

– Ja, det var et par dejlige dage, fastslår 
Maria Hansen.

– Jeg har tidligere været med ude sam-
men med Steen Juul, da jeg var dér, og væ-
ret med, når han vandt storløb, men det er 
selvfølgelig kanonstort, når det er heste fra 
ens egen stald. 

– I Grand Circle vidste vi hjemmefra, at 
vi havde en af de gode heste, men der var jo 
også andre fine heste med – og så var det bare 
helt fantastisk, at hun kunne vinde løbet. 

– Det var også stort at vinde to på den 
største løbsdage hernede. Close Your Eyes 
har jeg altid holdt meget højt, men han har 

altid døjet med sygdom og har ikke ikke 
fået det ud af det, som han burde. Han er 
bedre end det han har vist hidtil. 

– Relado Enemærket har vi faktisk haft, 
siden han var føl. Han har gjort det godt og 
givet os mange glæder, men har også døjet 
med skader. Nu er han kommet op i alde-
ren, hvor han bare skal starte lidt på Falster 
nogle gange om året, så længe han synes 
det er sjovt at løbe væddeløb, siger Maria 
Hansen, som i øvrigt én gang tidligere har 
vundet to løb samme løbsdag på NFT – det 
skete også den 15. juni i fjor, hvor Maria 
Hansen var først over stregen med de sam-
me to heste.

Masser af erfaring 
Sin unge alder til trods har 24-årige Ma-
ria Hansen efterhånden været med i trav-
sporten i mange år. Hun startede i sin tid 
som frivillig staldmedhjælper hos Kenneth 
Nielsen, og kørte ponyløb i nogle år, inden 
hun fik amatørlicens som 16-årig. Det er 
foreløbig blevet til godt 20 sejre som både 
amatørkusk og montérytter. 

– Jeg har været hos både Alex Haagensen 
og Steen Juul, hvor jeg var i praktik da jeg 

tog min uddannelse som dyrepasser med 
speciale i heste, siger Maria Hansen. 

I fjor vandt hun fire løb, og i år er det 
foreløbig blevet til tre sejre i 17 starter, sva-
rende til en sejrsprocent på 18. 

Staldens nestor, 11-årige Relado Enemær-
ket (1.12,9a-350.000 kr.) har været i famili-
ens eje siden den var åring og er ved redak-
tionens deadline still going strong med en 
sejr og en andenplads i de to seneste starter.

Derudover tæller stalden 5-årige Clo-
se You Eyes (S J’s Photo), der har vundet 
to løb i år, 2-årige Forza (Ens Snapshot), 
1-årige Great Reddington (Michael’s Turn) 
– i skrivende stund er den til tilkøring hos 
Henrik Thomsen på NFT - og et hingstføl 
efter Dominion Beach og Orne (Muscles 
Yankee), en italiensk følhoppe, som Ma-
ria Hansen ejer sammen med Svend Aage 
Nielsen. 

Flyttedag
Exclusive Laser (One Too Many) er stjernen 
i Seven Point Five Racing Stable med fore-
løbig to sejre og 215.000 kroner i indkørte 
præmier i år. Men stalden tæller også de to 
jævnaldrende Eye In The Sky (Coktail Jet) 
og Eddie Murphy (Broad Bahn) samt 1-åri-
ge Gingin (Wishing Stone). Sidstnævnte 
går i øjeblikket på sommergræs hos sin op-
drætter, Berner Olsen. 

Tidligere stod alle hestene på en gård 
i Nordsjælland, men 1. august rykkede 
Maria Hansen og kæresten, tidligere Lun-
den-træner Magnus Ladegård, teltpælene 
op og flyttede ind på en ejendom på Ged-
ser Landevej i Nykøbing Falster, der meget 
praktisk er nabo til Nykøbing F. Travbane. 

– Vores heste har hidtil stået på mine 
forældres gård i Horserød, men vi har hele 
tiden gerne villet tættere på Magnus’ forret-
ning, så det var helt perfekt, da vi fik mulig-
hed for leje det her sted, som tilhører Heidi 
og Torben Nygaard, der også har deres egne 
fem heste stående. Dem hjælper jeg også 
lidt med blandt andet at fodre og muge ud 
samt lukke hestene på fold om morgenen, 
siger Maria Hansen, der har valgt at sætte 
sin uddannelse som social- og sundheds-
hjælper på standby for at koncentrere sig 
100% om hestene. 

– Tidligere trænede vi dels på mine for-
ældres gård og dels på Lunden, men det var 
meget besværligt, når Magnus skulle bru-
ge to-tre timer på transport fra Nykøbing, 

Forhenværende Lunden-træner Magnus 
Ladegaard hjælper til med gode råd samt 
skoning og afbalancering.
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hvor han har alle sine kunder. Det har sik-
kert også påvirket hestene, at vi skulle køre 
til Charlottenlund hver gang de skulle gå 
hurtigt, men det slipper vi altså for nu – og 
det synes jeg egentlig allerede, at man kan 
mærke på dem. 

Perfekte træningsforhold
Maria Hansen står for størsteparten af det 
daglige arbejde med staldens heste, men 
både Svend Aage Nielsen og Magnus Lade-
gård deltager selvfølgelig også i det omfang 
tiden tillader det. Magnus er selvstændig 
beslagssmed med en bred kundekreds, dog 
fortrinsvis rideheste, så der er nok at se til 
i hverdagen. Han er ikke medejer af nogle 
af de heste, Maria Hansen og Svend Aage 
Nielsen er involveret i, men er bare med på 
sidelinjen som en slags konsulent og står 
blandt andet for alt vedrørende skoning og 
afbalancering. 

– Der har jo været travheste her lige siden 
NFT-banen åbnede i sin tid, og flere træne-
re har gennem årene haft heste stående på 
gården, siger Magnus Ladegård.

– Vi har nogle rigtig fine forhold både på 
gården, hvor vi har flere store folde, samt 
en træningsbane på 1300 meter, hvor vi 

kan køre direkte ud på banen ved Henrik 
Thomsens stald, så det har ikke været nød-
vendigt at investere i træningsfaciliteter, 
som det ellers ofte er, når man køber en ny 
ejendom. Vi har jo det hele på NFT, som 
virkelig er blevet ”opdateret” for nylig, men 
nogle af faciliteterne har været der i mange 
år. 

Det er efterhånden syv år siden Magnus 
Ladegård stoppede som træner på Lunden. 
Med 39 heste på træningslisten og en aktuel 
femteplads blandt trænerne på landsplan, 
kom hans beslutning som en kæmpe over-
raskelse, men som flere andre danske træne-
re havde Magnus Ladegård problemer med 
at få økonomien til at hænge sammen. 

– Jeg har det fint med ikke længere at 
skulle kæmpe hver dag for at skabe en for-
nuftig indtægt, men jeg har jo ikke sluppet 
travsporten helt, og synes jo det er sjovt, når 
staldens heste gør det godt, siger Magnus 
Ladegård. 

Arveligt belastet
Den anden halvdel af Seven Point Five Ra-
cing Stable, 61-årige Svend Aage Nielsen, 
har kun haft amatørlicens siden 2016, men 
interessen for travhestene stammer tilbage 

fra barndommen, idet hans forældre også 
havde travheste.

– Min far, Give Nielsen, var bl.a. amatør-
champion på NFT i 1968. Han slog senere 
over på opdræt, men omkom desværre i en 
bilulykke i 1982, hvorefter jeg overtog he-
stene, fortæller Svend Aage Nielsen.

– Dengang havde jeg et samarbejde med 
René Ravn på Lunden, hvor jeg kom og 
hjalp til i stalden, når jeg havde fri, så inte-
ressen har egentlig været der igennem hele 
mit liv. Men der har også været nogle pauser 
indimellem.

– Senere var jeg med i et par anpartspro-
jekter hos Magnus Ladegård, bl.a. omkring 
Beauzac, der gjorde det rimelig godt. Den-
gang kom jeg også og hjalp lidt til i stalden 
og kørte nogle træningsarbejder, men fik 
aldrig taget amatørlicens.

Startede på en frisk 
I 2016 fik Svend Aage Nielsen amatørlicens 
på NFT. Han flyttede kortvarigt licens til 
Lunden for at kunne træne dér, men har nu 
atter hjemmebanen på NFT og har i dag tre 
heste på træningslisten. Exclusive Laser (One 
Too Many), Eye In The Sky (Coktail Jet) og 
Eddie Murphy (Broad Bahn). 

– I starten havde jeg flere ældre heste, der 
ikke rigtig blev til noget, men da jeg gik på 
pension fra flyvevåbnet, syntes jeg det kunne 
være sjovt at starte på en frisk med at købe 
nogle ungheste, siger Svend Aage Nielsen.

– Jeg havde stadig kontakt med Magnus 
Ladegård, som jeg hjælper et par gange om 
ugen i hans beslagsmedforrening. Jeg er 
ikke udlært beslagsmed, så det er mest en 
kombination af forefaldende arbejde og 
kundepleje, men det hygger jeg mig meget 
med. Vi har et rigtig godt venskab, og talte 
om, at det kunne være sjovt at samarbejde 
omkring nogle ungheste. 

– Den første vi købte, var Eye In The Sky, 
som jeg faldt for en dag jeg var nede hos 
dyrlæge Berner Olsen. Samme år købte vi 
Eddie Murphy på Derbyauktionen, og beg-
ge heste blev kørt til hos Henrik Thomsen.

”Den køber vi!”
Med to 2-åringer i stalden var Svend Aage 
Nielsen egentlig på udkig efter en åring, 
men tilfældighedernes spil gjorde, at det i 
stedet blev Exclusive Laser.

– Exclusive Laser havde været i fremvis-
ningsløb og Steen Juul havde været ovre og 
prøvekøre hesten. Men den potentielle kø-
ber sprang pludselig fra og det hørte Mag-
nus Ladegård om, siger Svend Aage Nielsen.

– Jeg ville egentlig have haft en F’er, fordi 
jeg jo havde to E’ere i forvejen, men sad lige 

HJEMME HOS | SEVEN POINT FIVE RACING STABLE

Svend Aage Nielsen og Maria Hansen med Seven Point Five Racing Stables stjerne Exclusi-
ve Laser, som i juni vandt Grand Circle 3-års Hoppechampionat i Aalborg 
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og funderede lidt over det – og så sagde jeg 
til Magnus: ”Den køber vi!” – og det skulle 
jo vise sig at være en god idé. 

Vi skal i den forbindelse lige høre histo-
rien om staldnavnet ”Seven Point Five Ra-
cing Stable”?

– Inden vi flyttede til Horserød, havde jeg 
hestene stående i Stald 7 på NFT i mit eget 
navn, men jeg synes der skulle ske noget nyt 
og derfor fandt vi på det nye pseudonym – 
mest for sjov, siger Svend Aage Nielsen. 

– På papiret er jeg ”kun” med i Exclu-
sive Laser, Eye In The Sky, Eddie Murp-
hy og Gingin, men det er jo alligevel lidt 
et fælles projekt med alle hestene, og jeg 
hjælper til lidt over det hele, når jeg har 
mulighed for det. 

Nu gælder det Hoppe Kriteriet 
Med sejren i Grand Circle 3-års Hoppe-
championat, slog Exclusive Laser sit navn 
fast som en af årgangens bedste hopper. Det 
blev efterfølgende til en fjerdeplads i Jydsk 
3-årings Hoppe Grand Prix, og nu er sigtet 
indstillet på Dansk Hoppe Kriterium med 
Kriterieprøver den 20. september på Lun-
den. 

– Vi var ikke helt tilfreds med hendes 
præstation i 3-årsprøven, men hun var trods 
alt langt bedre i selve Hoppe Grand Prixet, 
siger Svend Aage Nielsen.

– Hun har ikke fordel af Aarhus-banen, 
men havde formentlig også noget sygdom i 
kroppen. Men der er ikke så meget at gøre 

Maria Hansen og Magnus Ladegaard har lejet sig ind på en gård, der tilhører de kendte 
NFT-hesteejere Heidi og Torben Nygaard

Magnus Ladegaard har fundet en ny hest til Svend Aage Nielsen, en Ready Cash-søn, der 
dog endnu ikke er helt færdigudviklet...

med hensyn til årgangsløbene, der er fast-
lagt på forhånd, så indimellem vælger man 
at starte, selv om hesten kun er måske 70-
80% af sin maksimale ydeevne. 

– Alt i alt var Exclusive Laser ikke var helt 
på toppen i de to starter, og det er noget vi 
har arbejdet med efterfølgende. Hun er ble-
vet medicineret og behandlet, så hun burde 

være bedre næste gang, som bliver et 3-års 
hoppeløb i Derbyweekenden.

Dette løb er nu afviklet, og det blev til en 
sjetteplads i ny rekord 1.14,1a/2000m i et 
hårdt felt, hvor svenske Osoma vandt. 

– Eye In The Sky var egentlig i fin forfat-
ning i 3-årsprøven i Aarhus, men har heller 
ikke fordel af banen på grund af sin store 
gang, så det blev lidt forkert. Hun starter 
også i Derbyweekenden i ”Sigter mod Stjer-
nerne” med Maria i sulkyen, siger Svend 
Aage Nielsen og Magnus Ladegård tilføjer:

– Vi troede rigtig meget på Eye In The 
Sky i 3-årsprøven, men må nok erkende, at 
hun endnu ikke har det niveau, som vi hav-
de drømt om. Hun gik et topløb gangen før 
for Maria, hvor hun vandt på 1.16,6/2000 
meter, men de to gange vi har forsøgt at 
kvalificere hende til et af de større løb, 
har hun ikke slået til. Hun er ikke blandt 
de bedste hopper i årgangen i år, men det 
kommer forhåbentlig til næste år. 

Eye In The Sky var anden i Derbyweek-
enden, kun slået af Vores Wozniacki med 
Christian Nissen.

Seven Point Five Racing Stables sidste 
3-åring, Eddie Murphy, blev godkendt i 
slutningen af 2-årssæsonen, og har startet 
en enkelt gang, hvor det blev til galop.

– Det er en stor hest, der ikke er helt fær-
digudviklet endnu, så han var ikke helt klar, 
da vi startede ham. Vi træner videre, og så 
skal han nok komme på et tidspunkt, slut-
ter Svend Aage Nielsen.   
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Klaus G. Jensen
HVOR BLEV DE AF | KLAUS G. JENSEN

Tekst og foto: Henrik Berg

Mange husker utvivlsomt stadig Stald 
Uno, der i en årrække fra begyndelsen 
af 1990’erne og cirka 15 år frem hørte til 
blandt de største hesteejere i dansk travs-
port. Bag pseudonymet stod Lunden-ama-
tøren Klaus G. Jensen og hans lillebror, Per 
Jensen, som fra og med B-årgangen (1994) 
investerede i en lang række ungheste pri-
mært på Derbyauktionen. 

Klaus G. Jensens erhvervsmæssige bag-
grund som entreprenør og forretningsmand 
(handel med fast ejendom) fik ham også 
ind i travpolitik som bestyrelsesmedlem 
i Det Danske Travselskab, hvor han blev 
valgt ind i 2004. I 2007 overtog Klaus G. 
Jensen formandsposten og kom også med 
i Dansk Travsports Centralforbunds besty-
relse, men på en dramatisk og ekstraordinær 
generalforsamling i Det Danske Travselskab 
i november 2010 væltede korthuset.

Lundens bestyrelse havde indgået en af-
tale med DTC og DanToto om, at Lunden 
i 2011 skulle køre sine fleste løbsdage ons-
dag med start midt på eftermiddagen og 
med spil fra Sverige. Den var travselskabets 
medlemmer ikke med på, fordi det ville bli-
ve svært for mange hesteejere og kuske at 
komme til trav, når løbene startede før deres 
arbejdsdag var slut.

Klaus G. Jensen og hele hans bestyrelse 
blev således væltet af Peter B. Wilhelmsen 
& Co., og nogle måneder senere valgte den 

nye bestyrelse at ekskludere både Klaus G. 
Jensen og travselskabets tidligere direktør, 
Lars Hoffmann, ”på grund af deres meget 
lemfældige og økomonisk uansvarlige måde 
at have drevet travselskabet på” som der 
stod i det brev, der blev sendt ud til Det 
Danske Travselskabs medlemmer. 

– På dét tidspunkt havde jeg nu allere-
de meldt mig ud af selskabet, så de kunne 
faktisk ikke ekskludere mig, griner Klaus 
G. Jensen, som kort tid efter den omtalte 
generalforsamling stort set forsvandt ud af 
travsporten, omend han stadig følger med 
og har bevaret kontakten med to af sine 
gamle amatørkollegaer, Søren Hammerich 
og Kenneth Nielsen – derom senere. 

Ny bestyrelse
Eksklusionssagen i 2011 blev kulminatio-
nen på en bitter strid mellem Klaus G. Jen-
sen og Det Danske Travselskab nye bestyrel-
se med Peter B. Wilhelmsen i spidsen, der 
anklagede Klaus G. Jensen for at have ud-
nyttet sin position som bestyrelsesformand 
til at tage på dyre fodboldrejser med bl.a. 
direktør Lars Hoffmann – samt at bruge for 
mange penge på repræsentationskontoen.

Klaus G. har for længst lagt dén del af sit 
liv bag sig, og har i dag kun en hovedrysten 
tilovers for de personer, der i sin tid præsen-
terede ham for anklagerne. 

– Der blev gjort et stort nummer ud af 
det såkaldte DBU-sponsorat, hvor jeg flere 
gange var ude at se fodbold i udlandet, men 

Klaus G. Jensen
Hvor blev de af?

Væddeløbsbladet har mødt Klaus G. Jensen – tidligere 
bestyrelsesformand i Det Danske Travselskab og næstfor-
mand i Dansk Travsports Centralforbund (DTC) – som efter 
mange succesrige år som både hesteejer og amatørkusk, 
sagde farvel til travsporten for snart otte år siden
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i samme situation – have en professionel 
bestyrelse. Det kan godt være at det koster 
nogle penge, og at der måske skal sidde en 
travmand og se det hele i helikopterper-
spektiv, men det er altså det, der er vejen 
frem efter min mening. 

Travselskabet blev gældfri
Klaus G. Jensen betegner anklagerne mod 
ham selv som en storm i et glas vand og sy-
nes at man i stedet skulle fokusere på det 
faktum, at Det Danske Travselskab i hans 
formandstid fra 2007-2010 formåede at 
blive gældfri.

– Det var faktisk mig, som næsten egen-
hændigt fik ordnet ejendomshandlen, hvor 
Det Danske Travselskab solgte en del af 
staldterrænnet for i alt 29,2 millioner kro-
ner og blev gældfri for første gang i trav-
selskabets historie. Det betød, at vi kunne 
indfri den langfristede gæld på omkring 20 
millioner, og samtidig komme ud med et 
pænt beløb. Det hele blev vanskeliggjort, da 
finanskrisen rasede og den garantistillende 
bank, Max Bank, gik konkurs. Men de blev 
fastholdt og måtte bide til bolle, det blev 
en rigtig stor sag at komme igennem. Det 
er jeg da lidt stolt over, og det vil jeg gerne 
huskes for. 

Det hører med til historien, at den fore-
gående bestyrelse havde forhandlet en salgs-
pris på 19 millioner kroner på plads, men 
den aftale blev forkastet på en generalfor-
samling. Klaus G. Jensen er også glad for, 
at hans bestyrelse i 2008 fik gennemført en 
omfattende opgradering af Lundens bane-
legeme, som ikke var blevet omlagt siden 
1976. Derudover vedtog man også opgra-
dering af publikumsfaciliteterne, en renove-
ring af staldene, ombygning og indvielse af 
den nye Pitstop, hvilket viste sig at være en 
rigtig fin forretning. 

– Set i bakspejlet: Hvis jeg havde holdt 
mig væk fra det der travpolitik, havde jeg 
nok siddet tilbage med en bedre smag i 
munden, men i og med at jeg stak hovedet 
ind i den hvepserede – både på Lunden og 
i DTC-regi – så bad jeg jo næsten selv om 
at få nogle tæsk! 

– Når dét så er sagt, så havde jeg en fin 
tid i DTC’s bestyrelse, hvor jeg var næstfor-
mand, mens Knud Erik Ravn var formand, 
og vi havde et rigtig godt samarbejde. Jeg 
kunne mærke, at det var bedre at stå sig 
godt med de jyske baner og med de forskel-
lige formænd, og klare det meste af de ting, 
der skulle drøftes, på bestyrelsesniveau, i 
stedet for at være tøsefornærmet og stå helt 
uden for indflydelse. Jeg synes faktisk, at jeg 

det var et sponsorat, der var tegnet, inden 
jeg blev formand, så jeg syntes egentlig, at 
de anklager var lidt urimelige. Jeg fremlagde 
således sponsoratet for min bestyrelse og vi 
var i bestyrelsen enige om at fortsætte spon-
soratet, siger Klaus G. Jensen, som har budt 
Væddeløbsbladets udsendte inden for på 
familiens gård i landsbyen Hove i udkanten 
af den københavnske vestegn.

– DBU-sponsoratet dækkede medlem-
skab i den såkaldte 100 mandsklub, hvor 
vi rejste ud til nogle landskampe. Men med 
til historien hører altså, at mange af 100 

mandsklubbens medlemmer gæstede Lun-
den på de store dage, hvor de spillede og 
hyggede sig. Der kom virkelig noget tilbage 
i form af en masse sponsorater, så det var 
ikke kun penge ud af lommen.  

– Set i bakspejlet har jeg det egentlig fint 
nok med at bruge nogle penge på bestyrel-
sesmøderne, som vi hver især brugte ufatte-
ligt mange timer på uden at få en krone for 
det. Jeg forstår ikke, at man kan blive ved 
med at lokke folk til det. 

– Efter min mening skulle Det Danske 
Travselskab – og mange andre foreninger 

HVOR BLEV DE AF | KLAUS G. JENSEN
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slap meget godt fra det hele, og kom igen-
nem med mange gode ting for Lunden.

Storhesteejer 
I dag er travhestene for længst fortid for 
Klaus G. Jensen, men i mange år var han 
en af de hårdest satsende hesteejere i dansk 
travsport. 

Det startede dog i det små i slutningen 
af 70’erne, hvor Klaus G. Jensen købte sin 
første travhest, Rap Senator, der var i træ-
ning hos Vagn Bruhn. Siden flyttede han 
til Lena Hansen og fik amatørlicens i 1978. 
Det blev til omkring 20 sejre, primært på 
Skovbo og Nykøbing Falster Travbane, in-
den Klaus G. Jensen stoppede som aktiv i 
forbindelse med Skovbos lukning i 1991. 

Interessen for travsporten forsvandt dog 
ikke – faktisk steg ambitionsniveauet endda 
et par grader. 

– Jeg mener, at Uno Brix var den den før-
ste hest, Per og jeg købte sammen, men den 
duede ikke, så vi blev enige om, at hvis vi 
skulle fortsætte med at have travheste, måt-
te der andre boller på suppen, siger Klaus 
G. Jensen. 

– Vores filosofi var at satse på nogle topaf-
stammede ungheste, der som udgangspunkt 
måtte have nogle bedre forudsætninger for 
at blive til noget, i stedet for nogle af de 
”kramper” vi tidligere havde haft. 

– Vi startede med at købe Toronado og 
siden hen også What A Raun, der var klas-
seheste og blandt andet var med i Derbyet. 

– Fra og med B-årgangen, der talte Bell-
wood, Big King og Black Elholm, købte vi 
hvert år tre-fire, ja et enkelt år (D-årgangen) 
i alt fem ungheste, så ret hurtigt var vi oppe 
på omkring 20 heste. 

– Vi havde hele tiden omkring en hånd-
fuld heste i træning hos Arvid Olsen, men 
de fleste havde vi her på gården, hvor jeg 
også fik anlagt en træningsbane på 2000 
meter, hvor vi selv kunne træne hestene til 
daglig. Det var jo for dyrt at have så mange 
heste i professionel træning, men samarbej-
det med Arvid Olsen fungerede perfekt, og 
vi ses stadig indimellem den dag i dag.

Tre championater
På bundlinjen kostede travhestene mange 
penge, men sportsligt set bar satsningen 
alligevel frugt. Tre gange (2002, 2003 og 
2005) lykkedes det således for Klaus G. 
Jensen at vinde amatørchampionatet på 
Lunden og Stald Unos træner, Arvid Olsen, 
vandt også masser af løb med staldens heste. 

Foruden Toronado og What A Raun hav-
de Stald Uno fin succes med heste som Bel-

lwood, Big King, Black Elholm, Chablis, 
Expensive Game, Geo, Drapa, Call Me 
Shado og Givemevictory.

– Det var jo fuld knald på dengang, og 
der var nok at se til, når man også skulle 
passe sin forretning. Der var jo typisk løb én 
gang om ugen på både Lunden, Skovbo og 
Nykøbing, og tit tog vi også til Jägersro for 
at starte – indimellem var man helt rund-
tosset, smiler Klaus G. Jensen, som skøns-
mæssigt har vundet ca. 100 løb. 

– Foruden de tre championater var jeg 
også nummer to to gange til henholdsvis 
”Kojak” (Hans Henning Kristoffersen, red.) 
og Søren Hammerich. 

– Dét år, hvor Søren Hammerich vandt, 
førte han med en enkelt ”pind” inden sidste 
løbsdag, hvor jeg startede fire heste, mens 
han ikke havde nogle køreture, så han var jo 
ved at dø af spænding. I ét af løbene var jeg 
førende ind på opløbet, da min hest plud-
selig brød ud i banen, fordi jeg havde glemt 
at få sidestang på, så der kom et par stykker 
indenom, men det lykkedes mig alligevel at 
blive nummer to. 

– Én ting var at blive slået af Søren Ham-
merich, men året efter var der EM for Ama-
tører, hvor Lunden skulle sende en deltager, 
så det blev altså ham i stedet for mig – og 
Søren blev som bekendt nummer to, griner 
Klaus G. Jensen, som foruden de fleste dan-
ske baner også har kørt løb på blandt andet 
Jägersro, Solvalla, Åby, Bahrenfeld-banen i 
Hamborg, på Malta samt i Italien og Un-
garn.

En verden til forskel
I løbet af sommeren og efteråret 2011 af-
hændede Stald Uno de tre sidste heste, 
Obelix Østervang, Opossum og Okeanos, 
der alle var blevet købt på DTC’s Der-
byauktion i 2007 for tilsammen 500.000 
kroner, og siden da har Klaus G. Jensen ikke 
haft travheste.

– Dengang var finanskrisen jo startet, og 
der var ikke længere penge til et stort he-
stehold, så på det tidspunkt var vi allerede 
godt i gang med at afvikle det hele omkring 
hestene – og de forskellige sager omkring 
min rolle som bestyrelsesformand, trak 
selvfølgelig ikke i den anden retning, siger 
Klaus G. Jensen. 

– Gården er jo indrettet til heste og efter 
vi solgte travhestene, prøvede jeg at køre 
det som hestepension. Men det var alt for 
tidskrævende, så det magtede jeg slet ikke 
til sidst. 

– Nu har jeg i stedet udlejet stalden – vi 
har 14 bokse - ridehuset og alle foldene til 

en dame, som selv har seks heste stående, 
heriblandt to følhopper. Hun er reelt set 
min ”underentreprenør”, og i øjeblikket er 
her i alt 22 heste. Jeg har selvfølgelig min 
daglige gang på gården, og går som regel 
også en runde om aftenen for at se, om alt 
er, som det skal være – men ellers har jeg 
intet med det at gøre, og det passer mig 
egentlig fint. 

– Prøv at forestille dig de udgifter man 
har med 20 travheste kontra at få et fast 
beløb hver måned i indtægter. Der er en 
verden til forskel. 

Maltaklubben 
Som nævnt i indledningen følger Klaus G. 
Jensen stadig med i travsporten via diverse 
internetsider, men har ikke sat sine ben på 
en travbane i mange år. 

– Og jeg har heller ingen intentioner om at 
komme der igen, siger han. 

– Jeg var for nylig til væddeløb på Royal 
Ascot i udkanten af London og det var en 
fantastisk oplevelse. Vi var derovre sammen 
med en kammerat, og på et tidspunkt stod 
jeg måske 20 meter fra den engelske dron-
ning – det var stort – men sådan en stemning 
får man jo aldrig i dansk travsport. 

– Det var jo nærmest en skandale med så 
få tilskuere til Copenhagen Cup i år, og jeg 
har heller ikke været der i mange år, men 
har i stedet en tradition sammen med Søren 
Hammerich, hvor vi altid mødes her hos mig 
og ser Copenhagen Cup på tv. Hans mor la-
ver de stegte sild, mens jeg som regel laver et 
stykke ribbensteg. Til sidst er der ost og så 
hygger vi os med noget øl og brændevin – 
det nyder jeg meget. 

– Søren og jeg er også med i ”Malta-klub-
ben” sammen med Kenneth Nielsen og Hen-
ning Leonhardt. Det startede et år, hvor vi 
alle fire var på Malta og køre travløb og det 
efterfølgende år indførte vi Malta-julefroko-
sten. Henning Leonhardt har ikke været med 
de senere år efter han flyttede til Sverige, men 
vi tre andre holder traditionen i live, og til 
december skal vi mødes for 19. gang. 

– Det er klart, at det ikke kan undgås, at 
vi snakker en del trav, men Søren er på sam-
me hold som mig. Vi skal aldrig mere have 
travheste igen, og han har endda haft endnu 
større succes med både Derbysejr og Hoppe 
Derbysejr. 

-Det kan da godt krible lidt, når man ser 
en hest som Slide So Easy, som jeg følger 
for tiden – men sådan en hest finder man jo 
ikke bare sådan uden videre, og jeg har det 
egentlig rigtig fint med at være ”sluppet af ” 
med hestene, slutter Klaus G. Jensen.  
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PORTRÆT | KAREN BROSTRØM

Camble Flame overraskede alt og alle, da hoppen
vandt Preben Munchs Mindeløb i Århus med 100.000 kr. i førstepræmie.

For ejer Karen Brostrøm var sejren den første som amatørtræner

En trio af hunkøn, der vil frem. Karen 
Brostrøm (tv.), Camble Flame og Christina 
K. Jørgensen på gården, hvor et miljø-
skifte har gjort underværker og kan ses i 
resultaterne.

Karens
FORVANDLINGSNUMMER
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Tekst og foto: René Wibholdt

En ting var, at spillerne ikke havde den store 
fidus til Camble Flame, da hun stillede til 
start i finalen i hoppeløbet Preben Munchs 
Mindeløb på JVB. En anden ting var, at de 
heller ikke så, hvordan Camble Flame tog 
spidsen på første langside dygtigt kørt af 
Birger Jørgensen. 

Spillerne havde nemlig deres fokus bagest 
i feltet, hvor storfavoritten Carna Sensei 
med Steen Juul satte alt over styr med en 
voldsom galop. Den startede med 40 meters 
tillæg.

Resten er historie. Birger Jørgensen vandt 
løbet over 2300 meter uden de store pro-
blemer i den iøjnefaldende skrappe tid på 
1.17,0. Farten har været høj de sidste 1800 
meter, for de første 500 meter blev kørt i et 
mageligt 1.20-tempo. Camble Flame vandt 
til odds 395:10. Spillerne troede ikke, hun 
kunne stå distancen.

Sejren kom også som et chok for ejer og 
amatørtræner Karen Brostrøm, der stod 

med ryggen til, da løbet blev afviklet. Først 
til allersidst vendte hun sig om. 

– Da jeg tilmeldte Camble Flame til min-
deløbet (som både blev afviklet med finale 
og trøstløb, red.), ville jeg være tilfreds med 
en lille præmie i trøstløbet. At den skulle 
gå hen og vinde finalen, var slet ikke noget, 
jeg havde tænkt på. Det var bare så surrea-
listisk, fortæller Karen og ryster på hovedet.

Fransk blod i benene
Camble Flame har været Karens øjesten, 
siden den blev født. Karen kom på gården 
hos familien Holmer, der også har opdræt-
tet faren, Hamble Crown, der løb 2,5 milli-
oner kr. hjem og vandt løb i både Sverige og 
Frankrig. Herhjemme vandt han bl.a. Jydsk 
4-årings Grand Prix i 2004 med Kent Fri-
borg i sulkyen. 

Moren er den franske Kalia, som for 
Lene og Niels Holmer vandt 10 gange og 
fik 14 andenpladser i 79 starter. I flere af 
sejrene med sønnen Michael ved liner-
ne og et par gange med datteren Mette i 

vognen. 251.000 kr. blev det til og rekord 
1.15,9a/2000m. Såvel Hamble Crown som 
Kalia var deciderede stayerheste.

Ud over ejerskab af et par kasserede trav-
heste, som Karen havde stående hos famili-
en Holmer, er Camble Flame hendes første 
aktive væddeløbshest.

Efter at have været udlejet til travtræner 
Peter Frandsen, JVB, fik Karen hende til-
bage i slutningen af april i år. I mellemti-
den var Karen begyndt at hjælpe til på Kim 
Holleufers gård i Gangsted ved Hovedgård. 

Kim har været travmand i en menneske-
alder og er i nyere tid nok mest kendt som 
opdrætter af Jeppe Juel-trænede Bikini, der 
vandt Dansk Hoppe Derby 2017 med sven-
ske Peter Ingves. På Kims gård mødte hun 
Christina K. Jørgensen (blev nomineret 
som Årets Komet i fjor, red.), som hurtigt 
blev hendes gode ven og sparringspartner. 

Netop dette venskab og ikke mindst de 
nye faciliteter på gården, hvor Camble Fla-
me flyttede ind, betød, at Karen nu – sam-
men med Christina – havde mod på at prø-

FAKTABOKS
Karen Brostrøm er
årgang 1975 og er gift 
med Nikolaj. De bo i Uth 
ved Horsens sammen 
med deres tre piger på 
12, 13 og 16 år. Karen 
arbejder som admini-
strativ leder i Horsens 
Lærerforening og er 
samtidig madskribent 
for Helsingør Dagblad. 
Nikolaj er partner hos 
agentbureauet Pe-
ople In Sport. Parret 
flyttede til Jylland for 
12 år siden. Karen har 
ikke tidligere haft med 
travheste at gøre, men 
har som teenager kørt 
ponytrav på Krogen-
bergbanen i Kvistgård, 
Nordsjælland.
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PORTRÆT | KAREN BROSTRØM

Det er kærligheden til heste, der er 
drivkraften for Karen Brostrøm. Hun 
betragter ganske enkelt Camble Flame 
som en del af sin familie.
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Camble Flame vandt finalen i Preben 
Munchs Mindeløb på Jydsk Vædde-
løbsbane. Yderst til venstre ses en 
lykkelig Karen Brostrøm.
Foto: Ole Hindby

Tre der elsker travheste. Fra venstre Kim 
Holleufer sammen med Karen Brostrøm 
og Christina K. Jørgensen.

ve kræfter med træneropgaven. Programmet 
for den første måned stod på masser af græs 
og frihed kombineret med lange rideture 
i skoven – oftest i selskab med Christina. 
Herefter blev træningen skærpet, bl.a. med 
hårde bakkeintervaller i galop.

– Camble Flame er en nem hest. Hun 
er arbejdsvillig og hviler i sig selv. Hun har 
fået mere muskelmasse, og hendes puls vi-
ser, at hun har fået en bedre kondition, siger 
Christina, der også skor hesten.

Første test efter miljøskiftet – og med 
Karen og Christina som amatørtrænere – 
var indledende afdeling til Preben Munchs 
Mindeløb, hvor Peter Frandsen med en 
fjerdeplads fik den kvalificeret til finalen af 
det store, relativt nyindstiftede hoppeløb.  

Tre uger senere var den yderligere skærpet 
til den store finale – og for første gang blev 
forskoene pillet af. Det resulterede i, at 
Camble Flames præmiesum steg fra 80.300 
kr. til 180.300 kr.! Pengene er tjent ind i 35 
starter, som har givet fire sejre, fem anden-
pladser og ni tredjepladser og en rekord på 
1.15,3a/1900m.  

Meldes op i klassen
Næste start forgik tre uger senere 29. juli 
i Aalborg, hvor hun blev matchet mod he-
ste under 240.000 kr. Birger Jørgensen var 
igen engageret som kusk, og Camble Flame 
klarede en fin tredjeplads hjem over 2640 
meter med autostart efter C You Again/
Morten Friis og Billie Jean/Bent Svendsen.

Den næste planlagte opgave er i Der-
byweekenden (denne artikel er skrevet me-
dio august, red.), hvor Karen og Christina 
spænder buen og har kig på et løb over 
3000 meter, hvor den kommer til at starte 
fra første volte, og hvor den kommer til at 
møde nogle af de bedste stayere herhjemme 
og nok også fra Sverige. Det skræmmer nu 
ikke de to ambitiøse kvinder, som er sikre 
på, at Camble Flame ikke falder igennem, 
og vurderer den til at kunne præstere en tid 
omkring 1.16.0.

Det kom til at holde stik, for Camble Fla-
me løb 1.16,3 over de 3000 meter. Det var 
ikke nok til præmie, for de skrappe drenge 
hun mødte kunne løbe godt et sekund hur-
tigere (kommentar indskrevet i korrektur-
gangen, red.).

I den kommende weekend vil Karen og 
Christina tage til Vesterhavet med Camb-
le Flame og træningsmakkeren Real Love, 
der er halvbror til superhoppen Bikini. Der 
skal trænes benhårde intervaller på stranden 
med de heste, der betyder så meget for dem.

– Vi prøver at stramme skruen i trænin-
gen og ændrer straks strategi, hvis det går ud 
over Cambles gode humør. Træningen skal 
foregå på hestens præmisser, siger Karen 
med et stort smil.   
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FOKUS | PANAMERA RACING

Jens & Jeanette Glud Hansens opdræt Eenymeenyminymoe vandt Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix i juli. Men der var kræfter i overskud 
i vindercirklen. Jens (mørkeblå jakke) flygter med lynets hast, mens Jeanette (mørk hestehale) er mere cool, og er klar til hesten, når den 
kommer ned igen. Foto: Ole Hindby

Travsportens
KOSMOPOLITTER
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Tekst: René Wibholdt

Og så skal vi også høre nærmere om pro-
jektet med anpartsheste og om en mulig ny 
bookmaker. Væddeløbsbladet fangede den 
ene halvdel af ægteparret via en telefonfor-
bindelse til Tappernøje.

Fire sejre i juli fordelt på fire forskellige 
travere gjorde udfaldet og sendte Paname-
ra Racing til tops som månedens opdræt-
ter. De fire heste er Eenymeenyminymoe, 
Empire, Expensive Attitude og Aron The 
Baron. 

Bag opdrætter- og ejerpseudonymet 
Panamera Racing står Jeanette og Jens Glud 
Hansen, og det er Jeanette, der tager sig 
af spørgsmålene, når de går på dét at være 
opdrætter og hesteejer. De to sidstnævnte 
i kvartetten ejes af Panamera Racing, som 
holder til i Tappernøje i den sydøstlige del 
af Sjælland.

Eenymeenyminymoe vandt Jydsk 
3-årings Hoppe Grand Prix med sin nye 
træner Flemming Jensen. Tidligere på må-
neden vandt hoppen et løb i Aalborg, hvor 
den var noget frisk og svær at styre. Men 
i Aarhus havde Flemming Jensen kontrol 
over hesten med det noget specielle navn. 

Empire, som blev kørt af Ken Ecce og 
trænes af svenske Thomas Malmqvist, 
vandt sin åbne 4-års prøve og blev anden 
i Jydsk 4-årings Grand Prix efter Gordon 
Dahl-trænede E Type Cash med Flemming 
Jensen i sulkyen. På tredjepladsen kom Eric 
The Eel, som Panamera Racing både har 
opdrættet og ejer. Johan Untersteiner fra 
Sverige er træner og kusk.

Expensive Attitude vandt en af prøverne i 
Århus og blev nummer fem i Hoppe Grand 
Prixet. Hoppen er i træning hos Christian 
Lindhardt på Nykøbing Falster, og blev kørt 
af Birger Jørgensen. Endelig er der Aron 

Panamera Racings afkom er med, hvor det sker i både ind- og udland.
I juli måned blev Panamera Racing kåret som månedens opdrætter.

På den sidste dag i måneden arrangerede travparret en stort anlagt Selected Sales auktion, 
og på den første dag i august en spændende international kuskematch

The Baron, som opholder sig i det franske, 
og vandt et løb med 195.000 kr. i første-
præmie med Eric Raffin ved linerne. 

Avlshingst uden prestige
Kigger man på afstamningen, så er Væ-
sterbo Prestige far til tre af vinderne; Eeny-
meenyminymoe, som har Global Future 
som mor, mens Empire og Aron The Baron 
begge har Gossip Gal som mor. 

Det skal med til historien, at Væsterbo 
Prestige (far er franske Insert Gede og mor 
svenske Væsterbo Highclass, som har ren 
amerikansk stamtavle) stoppede sin karriere 
som vallak. Inden den blev kastreret, blev 
den dog tappet for sæd. Det var bentøjet, 
der gjorde, at den kun nåede at tjene en lille 
halv million. Flemming Jensen sad bag he-
sten de fleste gange, og det blev i alt til 14 
sejre i 29 starter – de fleste på lang distance 
i Sverige.

– Folk troede, vi var skingrende skøre, da 
vi valgte at bruge ham i avlen. Men vi kun-
ne godt lide hans moderlinje, og Flemming 
Jensen havde rost den til skyerne, fortæller 
Jeanette.

Ud over de nævnte afkom er Væsterbo 
Prestige også far til Awesome Annie, som 
vandt såvel Dansk Hoppe Kriterium og 
Grand Circle 3-års Hoppechampionat. Beg-
ge gange havde den Tomas Malmqvist-træ-
nede hoppe Christoffer Eriksson i sulkyen.

– Vi tør tage en chance. Nogle gange går 
det godt, andre gange går det ikke så godt, 
siger Jeanette og ler. 

Væsterbo Prestige er yderligere far til et 
par 2-åringer og to føl.

En hurtig analyse fra Væddeløbsbladet 
siger, at det er svært at finde en avlshingst 
med fire startende afkom og med en gen-
nemsnitsindtjening på lige under 700.000 
kr. pr. afkom. Skulle der være en mere på-

læst læser, så modtager vi gerne en mail på 
je@danskhv.dk. 

Næse for avl og handel
Jeanette og Jens tog chancen med Vesterbo 
Prestige og vandt i lotteriet. Men ellers bug-
ner stalden af avlshopper med papirerne i 
orden. 

En af dem er Windylane Hanover, som på 
grund af alder er stoppet i avlen. Den tog 
21 sejre i 60 starter, satte rekord 1.09,9ak 
og tjente, hvad der svarer til lige omkring 
7 mio. kr. Den købte Panamera Racing for 
små penge i USA, fordi den endnu ikke 
havde leveret flotte resultater i avlen. 

Siden hen dukkede Muscle Diamond op, 
og satte rekord 1.08,5a/1609m og løb ca. 
800.000 dollars hjem, mens Food Money 
indtil nu har tjent 3,2 mio. svenske kr. og i 
sin seneste start satte rekord 1.09,8ak – som 
vinder. Et tredje afkom efter Windylane 
Hanover med fart i benene er Dominion 
Beach (1,3 mio. kr. og rekord 1.10,1ak), 
som i øvrigt står opstaldet som avlshingst 
hos Stutteri Shadow. Panamera Racing har 
tre føl efter Dominion Beach.

– Expensive Attitude (Muscle Hill – Win-
dylane Hanover) skal føre den linje videre i 
avlen, når hun har fået en god rekord, for-
klarer Jeanette. 

Andre følhopper med topafstamning 
er Red Rose America (Varenne – Ambro 
Voice), som vandt 19 sejre i 47 starter, tjen-
te 3,3 mio. kr. og satte rekord 1.09,7ak – i 
øvrigt i hendes sidste start. En anden er hel-
søsteren Laurel America. Og netop åringer 
efter de to damer stjal en del af opmærk-
somheden på Jeanette og Jens’ auktion, 
Selected Sales, som blev afviklet 31. juli i 
år. Godfather (Bold Eagle – Red Rose Ame-
rica) blev solgt for rekordbeløbet 1,1 mio. 
kr., mens Top Of The Hill (SE) (Muscle 
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Hill – Laurel America) blev købt tilbage for 
750.000 kr. Efter dagens sidste hammerslag 
blev den dog solgt til en norsk hesteejer. 

– Vi har været heldige at finde gode hop-
per, som vi har købt til fornuftige priser. Vi 
kunne ikke finde på at bruge en halv mil-
lion på en avlshoppe. Men vi vil gerne er-
kende, at vi går rigtig meget op i moderlin-
jer, hvorimod vi ikke nørder så meget med 
hingstenes stamtavler, siger Jeanette.

Opdrættene bliver fulgt 
Jeanette og Jens følger deres opdræt nøje og 
kommer rundt på de europæiske travbaner 
– også som hesteejere. De har således heste 
i træning i fire forskellige lande. Eric The 
Eel i Sverige, hvor årets store mål er Dansk 
Trav Kriterium. Tre ungheste i Italien hos 
Erik Bondo. Et par stykker hos Christian 
Lindhardt, og Aron The Baron i Frankrig.

– De store baner i Frankrig passer bedre 
til Aron The Barons store gang og bentøj 
end de danske baner. Han skal løbe så læn-
ge, han bevarer lysten. Og bagefter skal han 
hjem og være hyggehest, pointerer hun.

Indtil videre er det gået meget godt, hvor 
Aron alene i år har øget sin præmiesum 
med ca. 540.000 kroner i ni starter. Den 
blev nummer to med Birger Jørgensen i 
sulkyen i det danske Derby efter Axel med 
René Kjær, og har i alt tjent 1,7 mio. kr.       
Panamera Racing fik seks føl i fjor, hvoraf 

de fem netop er blevet solgt på Selected Sa-
les. I år har stalden ni føl.

– Vi har alt for mange heste lige nu, så vi 
skal have ryddet lidt op i bestanden, marke-
rer Jeanette og understreger, at det vigtigste 
som opdrætter er, at staldens afkom gør det 
godt på travbanerne – også de solgte afkom.

Og den er Empire med på. På Derby-søn-
dagen vandt den røde hingst for fjerde gang 
i kun seks starter. Over 2000 meter med 
autostart sejrede Empire og Ken Ecce i lø-
bet ”Walther Kaiser-Hansens Mindeløb – 3 
års Eliten” i ny dansk rekord 1.12,4.

    
Auktion med mersmag
Med en gennemsnitspris på 181.000 kr. 
for 28 solgte travåringer satte Selected Sales 
2019 ny auktionsrekord. 

Jens Glud Hansen har næse for at drive 
forretning. Det dokumenterede han med 
Selected Sales 2019, som blev afviklet på 
Nykøbing F. Travbane 31. juli i år. Han fik 
ganske enkelt fat på nogle af de bedste op-
drættere, som bakkede op om arrangemen-
tet. Selv havde Jeanette og Jens, som står 
bag Panamera Racing, seks afkom med på 
auktionen.

Ud af 40 åringer blev de 28 solgt (70%) 
til den højeste gennemsnitspris nogensinde 
i Danmark – 181.964 kr. Den dyreste blev 
Panamera Racings egen Godfather, som 
Ola Samuelsson Invest fik med hjem til 

Sverige for 1,1 mio. kr. Det er den højeste 
pris, der nogensinde er betalt for en trav-
åring herhjemme. 

Kvalitetsniveau og købelyst afspejler sig i 
de seks åringer, som Panamera Racing hav-
de med på auktionen.  
• Guardian Angel (SE) (Bold Eagle – 

Swept To Victory): 300.000 kr. Købt 
tilbage.

• Godfather (Bold Eagle – Red Rose 
America): 1.100.000 kr. Til Ola Samu-
elsson Invest.

• Top Of The Hill (SE) (Muscle Hill 
– Laurel America): 750.000 kr. Købt 
tilbage, men blev solgt senere på dagen 
til Norge.

• Dazzle n’Daze (SE) (Traders – Global 
Future): 120.000 kr. Til træner Tomas 
Malmqvist.

• Goosebumps (Trixton - Chanel): 
155.000 kr. Til træner Gordon Dahl.

• Illusion (FR) (Love You – Action 
Replay): 250.000 kr. Til træner Tomas 
Malmqvist.

Jens fortæller til Væddeløbsbladet, at en del 
af konceptet er at have sine egne åringer 
med. Sandsynligheden taler for, at jo flere 
åringer med topafstamning der er med, de-
sto højere priser. Han siger også, at arran-
gementet gik over al forventning, og at han 
har planer om at lave et Selected Sales 2020. 
Men hvordan rammerne skal være, har han 

3-årige Empire vandt 3-års Eliten på Derbydagen i år på helt overlegen facon. Hesten er opdrættet af Panamera Racing, og Jeanette er 
tydeligt stolt over sin drengs præstation. Ejeren Leif Hansen ses med Derbyvasen. Foto: Burt Seeger
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ikke på plads endnu. Panamera Racing har i 
år fået ni føl, så der er i hvert fald materiale 
til en ny auktion. 

Flot kuskefelt på Falster
I anledning af sin egen 50-års fødselsdag fik 
Jens Glud Hansen stablet en kuskematch på 
benene i form af JGH 50 International Ku-
skematch, som havde deltagelse fra Norge, 
Sverige, Tyskland, Holland, Italien, Frank-
rig og Danmark. 

Michael Larsen fra Tyskland vandt mat-
chen med et mulehår foran de to svenskere 
Björn Goop og Christoffer Eriksson. Even-
ten blev afviklet dagen efter Selected Sales 
på Nykøbing F. Travbane. 

– Jeg har mange gode kontakter, og jeg er 
stolt over, at kuskene vil være med. Bjørn 

Goop måtte tage et privatfly for at nå det. 
Det er da en fantastisk gestus, påpeger Jens.

Jackpot og anparter
Jens Glud Hansen er klar til at videreudvik-
le anpartsstalden Jackpot Horse Club, som 
tæller tre heste. Næste trin gælder åringer.

Det er to initiativrige travfolk, der står 
bag Jackpot Horse Club. Bertel Maigaard 
og Jens Glud Hansen. De har ambitioner 
om at skabe landets største anpartsstald. 
Fundamentet er lagt med tre heste, som i 
øvrigt alle var til start i Derbyweekenden.  

Det er Key Largo, som trænes af René 
Kjær. Dee Jay Dream, som får havren ser-
veret hos Axel Jacobsen, og endelig Cassi-
opeia, som for Nicolaj Andersen impone-
rede ved at vinde i tiden 1.11,4a/1600m og 

dermed har en af de hurtigste vindertider 
for ældre hopper.

Jens oplyser, at de næste skud på stammen 
skal være åringer. Men det kniber tilsynela-
dende med at få anpartshest nummer fire og 
fem på banen.

– Det skulle jo gerne være sådan, når vi 
kommer med en ny hest, at anparterne bli-
ver udsolgt på et splitsekund, men sådan er 
det desværre ikke med de tre anpartsheste, 
vi har. Her er masser af ledige anparter, så vi 
skal lige se tiden an, forklarer Jens.

Ny bookmaker på vej
Jens Glud Hansen er uofficiel travmester i 
iværksætteri. Nyeste idé er spilleselskabet 
JackpotBet, som er ved at blive udviklet 
af Morten Hald, som også har sulkysport 

3-årige Eric The Eel er en af de heste, som Panamera Racing både har opdrættet og stadig ejer. Ses her ved en sejr i Derbyweekenden 
sidste år, hvor Jens & Jeanette Glud Hansen naturligvis var med i vindercirklen. Foto: Burt Seeger
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Jens Glud Hansen er serie-
iværksætter, og har gang i 
mange spændende projekter. 
Blandt andet en ny bookmaker 
samt et stort projekt med 
anpartsheste.
Foto: Ditte Hesselborg 

i blodet. Ligesom det tager lang tid at gøre 
en åring klar til start, tager det også lang tid 
at udvikle en ny bookmakerplatform. Det 
er Jens Glud Hansen, manden bag stald 
Panamera Racing, der håber inden for et 
år eller to at kunne kalde sig for medejer af 
et spilleselskab. 

I hvert fald har han hyret en mand, der 
skal konstruere og designe det nye spil-
leselskab JackpotBet, som skal køre 100 
procent online, og som naturligvis skal 
have en spillelicens fra de danske spille-
myndigheder. Opgaven er lagt i hænderne 
på Morten Hald, som for mange år siden 
kørte TU-løb på Charlottenlund og var 
med til at bygge Danske Spils hestepro-
dukt DanToto op. De sidste 12 år har han 
boet i Sydafrika, hvor han har arbejdet på 
den danske ambassade i Pretoria og bl.a. 
hjulpet danske virksomheder til Sydafrika 
og omvendt. 

Han forklarer, at det er liberaliseringen 
af spillemarkedet i Danmark, der åbner 

store muligheder for at skabe en god spil-
leforretning.

– Vi er den nye dreng i klassen, og vi har 
slet ikke samme økonomiske midler til at ud-
vikle ideen, som de store aktører har. Vi skal 
derfor gøre tingene smartere og billigere end 
de andre, siger Morten Hald.

Ud over trav og galop går ideen ud på, at 
man skal kunne spille på mange forskellige 
sportsgrene – også på tværs af landegrænser – 
og udnytte det store potentiale, der er i spil, 
f.eks. fra internationale puljer. Den slags kræ-
ver ifølge Morten Hald alliancer med andre 
spilleaktører.

– Det er IT og anpartsspil, der fylder meget 
i spilleselskaberne i dag, tilføjer han og ridser 
op, hvad der er brug for. Det er en virtuel spil-
lebutik med mange varer på hylderne, og hvor 
det er nemt og overskueligt for brugerne at 
navigere rundt, spille og betale osv.

Jens Glud Hansen løfter ikke opgaven ale-
ne, men har fået tilsagn fra en række interna-
tionale investorer.   

Jens & Jeanette Glud Hansen 
arrangerede for anden gang en 
stor åringsauktion. Første gang 
i 2015 og anden gang i år, hvor 
gennemsnitsprisen blev den 
højeste, som nogensinde er 
set på en travauktion afholdt i 
Danmark.
Foto: Kjeld Mikkelsen
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Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund
Hestesportens Hus · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon 8881 1200

Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00

STARTMELDINGSDATOER:
Mandag 28. oktober: Aarhus ............................................................. 1. november
Tirsdag 29. oktober: Skive ................................................................ 3. november
 Nykøbing........................................................ 4. november
Mandag 4. november: Odense ........................................................... 8. november
Tirsdag 5. november: Charlottenlund ......................................... 10. november
 Aalborg ........................................................ 11. november
Torsdag 7. november: Billund .......................................................... 14. november
Mandag 11. november: Charlottenlund ......................................... 15. november
Tirsdag 12. november: Skive ............................................................. 17. november
Torsdag 14. november: Nykøbing..................................................... 21. november
Mandag 18. november: Aalborg ........................................................ 22. november
Tirsdag 19. november: Odense ........................................................ 23. november
 Aarhus .......................................................... 24. november
Mandag 25. november: Charlottenlund ......................................... 29. november
Tirsdag 26. november: Nykøbing..................................................... 30. november

 Donatello Garbo - Vinder Dansk Avlsløb 2018 

LØBSDAGE I NOVEMBER:
Fredag 1. Aarhus ...........................................................................kl. 15.45
Søndag 3. Skive ..............................................................................kl. 14.00
Mandag 4. Nykøbing ......................................................................kl. 17.00
Fredag 8. Odense .........................................................................kl. 15.45
Søndag 10. Charlottenlund ..........................................................kl. 13.15
Mandag 11. Aalborg .........................................................................kl. 17.00
Torsdag 14. Billund ...........................................................................kl. 17.00
Fredag 15. Charlottenlund ..........................................................kl. 15.45
Søndag 17. Skive ..............................................................................kl. 14.00
Torsdag 21. Nykøbing ......................................................................kl. 17.00
Fredag 22. Aalborg .........................................................................kl. 15.45
Lørdag 23. Odense .........................................................................kl. 11.10
Søndag 24. Aarhus ...........................................................................kl. 14.00
Fredag 29. Charlottenlund ..........................................................kl. 15.45
Lørdag 30. Nykøbing ......................................................................kl. 12.00
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Søndag 10. november kl. 13.15

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

Løb 1 - 3-års løb - Amerikanerløb
3-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - Dansk Travklubs Ærespræmie
- 4-års Hoppeløb
4-årige hopper. 2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk, træner og 
staldmand.

Løb 3
2-14-årige højst 6.500 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 17.500 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 6.501 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 40.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende. Grundlag 
17.501 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Travligaen, liga 5
(finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Travligaen, liga 4
(finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Swedan Amatør Cup - Amatørmatch 
Charlottenlund-Jägersro
3-14-årige højst 250.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) samt 500 kr. til øvrige startende heste 
som fuldfører løbet med noteret tid. Intet indskud. 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Hver bane 
udtager 6 ekvipager til matchen. 

Løb 10 - Travligaen, liga 2
(finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 600.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 11 - N. J. Koster Memorial - Travligan,
liga 1 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige. 1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 70.000-35.000-17.500-10.000-7.500 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk, træner 
og staldmand. Dækken. Aktie i vandrepokal til 
vinderens ejer.
Sport & Udvikling forbeholder sig ret til at uddele 
to (2) wildcards til løbet.

Løb 12 - Reserveløb - Handicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-
150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet 
indskud.
Dette løb køres kun, hvis et af de øvrige løb udgår.
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 15. november kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 11. november kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 2-åringernes Efterårsserie
- Amerikanerløb
2-årige højst 10.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 2
2-14-årige højst 12.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amatørløb - Lennart Sandbergs 
Vandrepokal
3-14-årige højst 487.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 
m ved 24.001 kr., 40 m ved 60.001 kr., 60 m ved 
168.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens kusk.

Løb 4 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2500 m. Tillæg 20 m ved 
50.001 kr., 40 m ved 125.001 kr., 60 m ved 
275.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 5-8 Amerikanerløb
3-14-årige højst 410.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Puljeløb 1:17,5
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Startmelding til dette løb skal foretages 
senest fredag 8/11 inden kl. 11.00.
Derefter vil listen blive offentliggjort på
www.travbanen.dk - og hestene kan slettes igen 
indtil mandag 11/11 kl. 11.00 (mod en afgift på 
100 kr. pr. hest).

Løb 10 – Duvil-Serien - 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.
Duvil-Serien består af tre indledende afdelinger 
(15/11-29/11-6/12) og en finale (20/12). Der 
gives point i de indledende afdelinger efter 
følgende skala: 13-11-9-8-7 samt 6 point til 
øvrige startende.
I finalen har hestene med flest point fra de 
indledende afdelinger startret. Ved pointlighed 
gives der fordel til hestene med de bedste 
placeringer (1-6) i serien - derefter lodtrækning. 
Kun heste der har startet i en indl. afdeling kan 
starte i finalen.
Ærespræmie til vinderens kusk. Dækken. En sæk 
Duvil foder til træneren af de 6 bedstplacerede 
heste.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
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Løb 9 - Duvil-Serien - 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.
Se reglerne for løbsserien ved den indledende 
afdeling den 15/11. Ærespræmie til vinderens 
kusk. Dækken. En sæk Duvil foder til træneren af 
de 6 bedstplacerede heste.

Løb 10 - Montéløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
100.001 kr., 40 m ved 250.001 kr., 60 m ved 
550.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

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

Fredag 1. november kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 28. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 3.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 23.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 8.001 kr. Grundlag 3.501 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 111.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 37.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Vintergækken - Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 25.001 - 65.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 5 - Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Novemberpokalen - Fordel hopper
3-14-årige højst 210.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
295.000 kr. Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7
3-14-årige højst 475.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Montéløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
80.001 kr., 40 m ved 195.001 kr., 60 m ved 
455.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

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

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

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

Søndag 24. november kl. 14.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 10.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 20.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 170.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 28.001 kr., 40 m ved 69.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Fredag 29. november kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 25. november kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 12.500 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 4.501 kr. 12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 56.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 20.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 330.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 42.001 kr., 40 m ved 114.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Fordel hopper
3-14-årige højst 80.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
104.000 kr.

Løb 5 - 4-års løb - Amerikanerløb
4-årige højst 100.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amatørmatch
Charlottenlund-Bjerke-Åby
3-14-årige højst 135.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
500 (6 præmier) 
samt 500 kr. til øvrige startende heste som fuldfø-
rer løbet med noteret tid. Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Hver bane 
udtager 4 kuske til matchen.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 265.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Efterårsjagten
3-14-årige. 2500 m. Tillæg 20 m ved 175.001 
kr., 40 m ved 375.001 kr., 60 m ved 750.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
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Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 44.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 20.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Travligaen, liga 5 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Vinterbebuderen
3-14-årige. 2880 m. Tillæg 20 m ved 105.001 
kr., 40 m ved 235.001 kr., 60 m ved 545.001 kr.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Travligaen, liga 4 (finale Lunden 29/12)
4-14-årige højst 150.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Travligaen, liga 3 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - 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 10 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 1800 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Torsdag 14. november kl. 17.00

Startmelding:
Torsdag 7. november kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes 
hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 2-åringernes Efterårsserie
2-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900 
(6 præmier) Indskud: 300 kr.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 2 - Duvils Amatørserie
3-14-årige højst 335.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 
m ved 25.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 
145.001 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 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 135.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Pionerernes Vandrepokal/
Industrivejens Autolakerings Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 425.000 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 8 - Montéløb - Specialløb
4-14-årige. 2020 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. Tillæg ved vundne 
4.001 kr. 10.001 kr. 22.0001 kr. 60.001 kr. i de 
sidste 12 starter. Heste uden sejr i 2019 i minimum 
5 starter tildeles 20 meter lettelse.

Løb 9 - Harald Hammers Vandrepokal
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal til vinderens ejer.

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

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

Løb 93 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 8. november kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 4. november kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 2
2-14-årige højst 15.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 6.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
2-14-årige højst 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - O. Skaugens Ærespris - Amatørløb
3-14-årige højst 750.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 35.001 kr., 40 m ved 95.001 kr., 60 m ved 
250.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450 
(6 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 5
3-14-årige højst 60.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Stayerløb
3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved 80.001 kr., 
40 m ved 180.001 kr., 60 m ved 380.001 kr., 80 
m ved 850.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Fordel jockey
3-14-årige højst 105.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for heste med højst 
140.000 kr. såfremt de køres af en jockey med 
højst 5 sejre i 2019.

Løb 8 - Fordel hopper
3-14-årige højst 230.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
345.000 kr.

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

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

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

Lørdag 23. november kl. 11.10

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

Løb 1 - Licens 2019 Mesterskab for Amatører
3-14-årige højst 355.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 22.001 kr., 40 m ved 55.001 kr., 60 m ved 
135.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For kuske der har deltaget i licensundervisningen 
og taget licens i 2019. Se reglerne for løbet. 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 2 - Licensmesterskab 2019 for
Montéryttere - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For ryttere der har deltaget i licensundervisnin-
gen og taget licens i 2019. Se reglerne for løbet. 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 10.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 20.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 40.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Stambordenes Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 80.000 kr.
1640 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 160.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Frisbjerggårds Foderserie 2019
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 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 1.28
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Søndag 3. november kl. 14.00

Startmelding:
Tirsdag 29. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Kvalifikationsløb til Dansk Avlsløb 
2019 for hingste/vallakker
3-årige danskfødte hingste og vallakker.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Se de vigtige datoer op til Dansk Avlsløb 2019.

Løb 2 - Kvalifikationsløb til Dansk Avlsløb 
2019 for hopper
3-årige danskfødte hopper.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Se de vigtige datoer op til Dansk Avlsløb 2019.

Løb 3 - 2-åringernes Efterårsserie
2-årige højst 8.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 4 - 4 års løb
4-årige. 2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5 - Travligaen, liga 4 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
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Løb 6 - Travligaen, liga 3 vs. liga 1
(finale Lunden 29/12)
3-14-årige. 1600 m. Tillæg 20 m ved 300.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 7 - Travligaen, liga 2 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 600.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

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

Søndag 17. november kl. 14.00

Startmelding:
Tirsdag 12. november kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 3.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 2
2-14-årige højst 21.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 3
2-14-årige højst 112.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 14.001 kr., 40 m ved 42.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 4 - Travligaen, liga 5 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5 - Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 195.000 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 6 - Travligaen, liga 3 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 7 - Travligaen, liga 2 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 600.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Dansk Avlsløb 2019
for hingste/vallakker
3-årige danskfødte hingste og vallakker. 
2060 m. Autostart.
Forventet præmiesum 200.000 kr. Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbær-
krans. Er anmeldt.

Løb 9 - Dansk Avlsløb 2019 for hopper
3-årige danskfødte hopper. 2060 m. Autostart.
Forventet præmiesum 200.000 kr. Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbær-
krans. Er anmeldt.

Løb 10 - Fast Riders Cup, finale - Montéløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
130.001 kr., 40 m ved 355.001 kr. 10 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand. 
Gavekort til vindende rytter. Se reglerne for 
løbsserien.

Løb 11 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1600 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

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

Mandag 11. november kl. 17.00
 

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

Løb 1 - 3 års løb
3-årige højst 3.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 5.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 28.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 19.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud. Justice Ås - Vinder N.J. Koster Memorial 2018 
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Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 150.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 50.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 950.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 90.001 kr., 40 m ved 280.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Vintergækken, Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 65.001 - 175.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 8 - Montéformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.200-800-500 
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 10 sejre indenfor de sidste 
5 år eller mere end 3 sejre i 2019 tildeles 20 
meter tillæg.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

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

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

Fredag 22. november kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 18. november kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 2-åringernes Efterårsserie
- Amerikanerløb
2-årige højst 25.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 2 - 3 års Hoppeløb
3-årige hopper. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 20.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 3
2-14-årige højst 7.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.901 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
2-14-årige højst 39.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 13.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 205.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved 70.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amatørløb
3-14-årige højst 245.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 90.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 7
3-14-årige højst 515.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 125.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Travligaen, liga 1 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige. 2640 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-5.000-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

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

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

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

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk 

www.nykftrav.dk

Mandag 4. november kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 29. oktober kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 8.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 29.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 13.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

 Danielle D D - Dansk Avlslob for Hopper 2018 
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Løb 3 - Stall Ghia’s Vandrepokal
3-14-årige højst 272.000 kr. 2640 m. Tillæg 20 
m ved 28.001 kr., 40 m ved 56.001 kr., 60 m ved 
124.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 4
3-14-årige højst 50.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 110.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6
3-14-årige højst 185.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 400.001 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.
For heste med minimum 5 karrierestarter. 
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. 
Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette 
løb skal foretages senest mandag 28/10 inden 
kl. 11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på 
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes igen 
indtil tirsdag 29/10 kl. 11.00. 
Ærespræmie til vinderens ejer.

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 21. november kl. 17.00

Startmelding:
Torsdag 14. november kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 15.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 
2-14-årige højst 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 195.000 kr. 2640 m. 
Tillæg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved 90.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Guldsmed Keløs Ærespræmie
3-14-årige højst 60.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Novemberpokalen
3-14-årige højst 140.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Finale 2019 - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m. Tillæg 20 m ved 350.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 7 - NFT Travklubs Amatørserie efterår, 
Finale - Puljeløb 1:21
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter. 
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. 
Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette 
løb skal foretages senest onsdag 13/11 inden 
kl. 11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på 
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes igen 
indtil torsdag 14/11 kl. 11.00.
Ærespræmie til ejerne af de tre bedstplacerede 
heste.

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

Løb 9 - Montéløb - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
Bemærk grunddistancen! 20 meter tillæg ved 
vundne 6.001 kr., 11.001 kr., 21.001 kr. 42.001 
kr. i de sidste 10 starter. Ryttere uden sejr i 2019 i 
minimum 3 starter tildeles 20 meter lettelse.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

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

Lørdag 30. november kl. 12.00
(Sportsdag)

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

Løb 1 - Specialløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.
20 meter tillæg ved vundne 5.001 kr., 10.001 
kr., 20.001 kr. i de sidste 10 starter. Kuske uden 
sejr i 2019 har fortrinsret til start (såfremt de er 
startmeldt på en hest).

Løb 2 - Handicap 1:19
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.
Bemærk grunddistancen! 20 meter tillæg ved 
vundne 7.501 kr., 15.001 kr., 40.001 kr. i de sid-
ste 10 starter. Heste uden sejr i 2019 i minimum 
5 starter gives 20 meter lettelse.

Løb 4 - 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.
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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 GO TOO SEJER
EASY MONEY
EASY PEAK
EASY RUNNER
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECCO ELHOLM
ECHEZEAUX
ECHO HILL
ECLIPSE D D
ECU EGEDAL
EDDIE
EDDIE BROGÅRD
EDDIE COOK
EDDIE MURPHY
EDDIE THE EAGLE
EDDIE TRØJBORG
EDELHERR FAUST
EDELWEISS
EDISON CHIP
EDWARD
EENYMEENYMINYMOE
EFFEN
EG HELLEBJERG
EGE
EGGNOG

EIGHT HOUR
EIGHTDAYSAWEEK
EIK HINDØ
EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL
EJNAR GARDENIA
EJSING
EL CLASICO
EL NINO TRØJBORG
EL PASO
ELA GAMMELSBÆK
ELBA
ELBOW
ELBÆK BE
ELDON NEERGÅRD
ELDORADO
ELEANOR BOUNCE
ELECTRIC SHADOW
ELEGANT C N
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA DILLI
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELITE SHADOW
ELIZA
ELLA RUSH
ELLEN
ELLERSLIE DOWNS
ELLEVILDE ELLA
ELLIE SKOVLY
ELLIE’S COKTAIL
ELLIOT
ELLY TORP
ELMAR SHADOW
ELSA S M
ELTON H
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA M
ELVIRA MAY

ELVIS BORK
EMERSON
EMIL L
EMIL MOSEBO
EMIL V P
EMILIE FLAMINGO
EMILIE PILBRO
EMILY SHADOW
EMIR DIAMOND
EMIREN K
EMMA D
EMMA PIE
EMMETT DOWNS
EMOJI
EMPIRE
EMPIRE SISA
EMPOLI
EMPTY GLASS
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI
ENDLESS DREAMS
ENDNU EN KÅSGÅRD
ENDO HYDRUP
ENERGY MIX
ENFORALLE P
ENJOY HASTRUP
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY THE COKTAIL
ENJOY THE GAME
ENOK SMED
ENOUGH CASH
ENSON
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
EPULU
EQUILIZER
EQUSANA
ERANTI HASTRUP
ERIC THE EEL
ERICA
ERICANO
ERIK
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ES TRENC
ESAJAS
ESCAPE A P
ESCOBAR
ESMARALDA H J
ESTELLE TRØJBORG
ESTRELLA SISA
ETERNAL FLAME
ETERNAL SUNSHINE
ETERNITY
ETERNITY GIRL
ETERNITY LA MARC
ETIENNE CROSS
ETNA
ETNA TOFT
ETOMORROWISTODAY
EUREKA DOWNS
EURO
EURO DREAM
EURO G K
EUROSTONE
EVA GARDENIA
EVELYN

EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVER SO CLEVER
EVEREST LASER
EVERY DAY
EVERYBODYLOVESEDDY
EVITA
EVITA BIANCA
EVITA E M
EVITA SKOVSENDE
EVITA SØLVTOP
EVITA T T
EVOLUTION ON TRACK
EVOQUE
EXCELLENT PRINCE
EXCELLENT TORKDAHL
EXCEPTIONAL SHADOW
EXCITING LADY
EXCLUSIVE LASER
EXIT TO HEAVEN
EXOTIC PHOTO
EXPELLIARMUS
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPENSIVE DREAM
EXPLOSIVE LADY
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

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
E-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Dansk Trav Derby · Indskud: 25.11.2019: 1000 kr.

I november og december afvikles der en efterårsserie for de 2-årige heste, med 7 indledende afdelinger. 
Heste som har startet i en indledende afdeling, har fortrinsret til start i finalen med minimum 50.000 kr. i præmie-
sum og 7 præmier, mens heste, som ikke har startet i en indledende afdeling, kan starte i finaleløbet, såfremt der 
er ledige pladser. 

I finalen udtages hestene efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb.

Dato og propositioner i 2-åringernes Efterårsserie:
3. november Skive – Højst 8.000 kr. Tillæg v. 1 kr. 2000 meter.
14. november Billund – Fri for alle. 1900 meter autostart.
15. november Lunden – Højst 10.000 kr. Amerikanerløb. 2000 meter autostart.
22. november Aalborg – Højst 25.000 kr. Amerikanerløb. 2140 meter autostart.
2. december Aalborg – Fri for alle. 1640 meter autostart.
6. december Lunden – Højst 50.000 kr. 2000 meter autostart.
13. december Odense – Højst 12.000 kr. Tillæg v. 3.001 kr. 2140 meter.
24. december Skive – Tillæg ved 15.001 kr. 2000 meter.

2-åringernes Efterårsserie (finale i Skive 24. december).
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F THE BIG NEW 3 4
FABELDYRET G K  4
FABIOLA K 3 4
FABRIZIO 3 4
FACE COLLECTION 3 4
FACEBOOK 3 4
FACETOFACE 3 4
FAIR BEAT V P 3 4
FAIRFAX HYRDEHØJ 3 4
FAIRLIGHT  4
FAIRY TAIL 3 4
FAITH  4
FAITHFUL P D 3 4
FALCO  4
FALCON SALI  4
FALCON SPIN 3 4
FALLULA CLOC 3 4
FALUKA JERSEY 3 4
FALULA 3 4
FAMOUS DREAM 3 4
FAN COOK  4
FANCYSTONE 3 4
FANG GU BAKKELY 3 4
FANNY ØSTERVANG 3 4
FANTA 3 4
FANTASTIC DESIGN 3 4
FANTASTICO 3 4
FANTASY DREAM 3 4
FANTOMIC STAR  4
FARASI SURPRISE 3 4
FARIDA  4
FARINELLI HASTRUP 3 4
FARO LINE 3 4
FAR’S FREDERIK 3 4
FASCINATION 3 4
FAST FERRARI 3 4
FAST SHADOW 3 4
FASTEN DAUGBJERG 3 4
FASTSTONE 3 4
FATIA SIMONI 3 4
FAUST HOVMAND 3 4
FAUSTINO 3 4
FAY P  4
FAY S M 3 4
FAYE DUNAWAY  4
FEARLESS TO HEAVEN 3 4
FEARMENOW GOGO 3 4
FEBA 3 4
FEDERER 3 4
FEDERICO TINGHØJ 3 4
FEELING FAT 3 4
FELICIA HASTRUP  4
FELICITY 3 4
FELIS 3 4

FELIX 3 4
FELIX K 3 4
FELIX LIGHT 3 4
FELIX TRØJBORG 3 4
FELLAINI 3 4
FELUCA DI JESOLO  4
FELUKKA 3 4
FEMME FATALE 3 4
FENRIK H 3 4
FENWICK 3 4
FEODORA TOFT  4
FEODORA VINCENT 3 4
FERDINAND GOLD 3 4
FERNANDO 3 4
FERNANDO FRÆK 3 4
FERRARI BORK 3 4
FERRARI GARDENIA 3 4
FERRARI ROSSO 3 4
FERRARI SHADOW 3 4
FERRARI WINNER 3 4
FERRARI Å 3 4
FESSOR SCHULZE  4
FESTIVAL OF SPEED 3 4
FETLOCK JOINT 3 4
FETTER TIR 3 4
FEWOFAKIND 3 4
FEYENOORD 3 4
FIAT 3 4
FIBONACCI 3 4
FIDEL CASTRO  4
FIDUSEN 3 4
FIDUSEN KÅSGÅRD  4
FIE GAMMELSBÆK 3 4
FIE HELLEBJERG 3 4
FIE SLEIPNER  4
FIELD MARSHAL 3 4
FIGARO 3 4
FIGARO JUVEL 3 4
FIGARO SOTTO 3 4
FIGARO SØLVTOP 3 4
FIGEAC 3 4
FIGHT FOR REAL 3 4
FIGHTER A P 3 4
FIGHTER GRAND  4
FIGHTER K J  4
FIGHTER K K 3 4
FIGHTER VANG 3 4
FIGO VENNEKILDE 3 4
FIJI 3 4
FIKA D 3 4
FIKS PARTY 3 4
FIKUS SIMONI 3 4
FILIBUSTER H 3 4
FILIPPA B 3 4

FILIPPA TRØJBORG  4
FILLIP D  4
FILLY 3 4
FILLY WEE 3 4
FILOU D’AMERIQUE 3 4
FILUCA  4
FINAL COUNTDOWN 3 4
FINAL DREAM 3 4
FINALE 3 4
FINALLY CASH 3 4
FINE SHADOW 3 4
FINEST AVEVE 3 4
FINLANDIA 3 4
FIONA 3 4
FIONA SHADOW 3 4
FIONTINA E M  4
FIORE 3 4
FIRE WORLD 3 4
FIREBLADE 3 4
FIREFOOT 3 4
FIRENZE LASER 3 4
FIRESTONE 3 4
FIRST BLOOD 3 4
FIRST CHOICE 3 4
FIRST HOPE 3 4
FIRST IN LINE E P 3 4
FIRST LIGHT 3 4
FIRST MONEY DAY 3 4
FIRST ONE DIAMOND 3 4
FIRSTLIKE FLAMINGO 3 4
FIT FOR FIGHT 3 4
FIX YOU 3 4
FLABAN REERSTRUP  4
FLAMBORO DOWNS 3 4
FLAMINGO DOWNS 3 4
FLAMINI 3 4
FLASH OF LOVE 3 4
FLETCHER COOK 3 4
FLEVI 3 4
FLICHMAN 3 4
FLICKA GRY 3 4
FLIK FLAK GRY 3 4
FLINTSTONE 3 4
FLIPTHECOIN 3 4
FLORA 3 4
FLORENTINA 3 4
FLORIANNA 3 4
FLORICAN ROLD 3 4
FLORIDA FLAMINGO 3 4
FLORIKAN FIRE  4
FLOWER C N 3 4
FLOWER DUST 3 4
FLOWER POWER 3 4
FLOWERBOMB VINCENT 3 4

FLY BY SO EASY 3 4
FLY HIGH SHADOW 3 4
FLYING HYDRUP 3 4
FLYING ICE  4
FLYING LINE 3 4
FLYING ROSE 3 4
FLYING SHADOW 3 4
FLYING STAR 3 4
FOCUS P  4
FOK TORKDAHL 3 4
FOLDING FLAME 3 4
FOLLOW THE BANK 3 4
FOLLOW YOU 3 4
FONTAINE P D 3 4
FONTANA DAMGÅRD 3 4
FOO FIGHTER 3 4
FOR LIFE 3 4
FOR U TINNA 3 4
FORAFEWDOLLARSMORE 3 4
FOREVER B T 3 4
FOREVER ICE 3 4
FOREVER MAGIC 3 4
FOREVER PHOTO 3 4
FOREVER SHADOW 3 4
FOREVER YOUNG 3 4
FORGETTHEREST 3 4
FORMENTLIG G K 3 4
FORMIDABLE VINCENT 3 4
FORTUNA DI DAMGÅRD  4
FORTUNA K 3 4
FORTYONESHOTS 3 4
FORZA 3 4
FOSSA 3 4
FOURFIVESECONDS 3 4
FOX ON THE RUN 3 4
FOX PHOTO 3 4
FOX ROSE 3 4
FOX S B 3 4
FOXBORO DOWNS  4
FOXIE 3 4
FRAGTEN 3 4
FRAJA ICE 3 4
FRANCIS 3 4
FRANCISCA ROSE 3 4
FRANK JR BOUNCE 3 4
FRANK SINATRA  4
FRANK THE TANK 3 4
FRANKLIN 3 4
FRANZ JÆGER 3 4
FRAULEIN 3 4
FREAKINNOTZ 3 4
FRED PERRY 3 4
FREDDY BOY 3 4
FREDE BORK 3 4

FREDE FUP Ø K 3 4
FREDERICO B P 3 4
FREDERIK 3 4
FREDERIK MOLS 3 4
FREDERIK THE GREAT 3 4
FREDERIKKE 3 4
FREE QUITO 3 4
FREEHOLD 3 4
FREEMAN 3 4
FREESTYLE 3 4
FREEWAY AVENUE 3 4
FREEZE 3 4
FREJA 3 4
FREJA BLÅBJERG 3 4
FREJA BOX 3 4
FREJA GARBO 3 4
FREJA HENLEY 3 4
FREJA LUND 3 4
FREJA ØSTERVANG 3 4
FREYA B P  4
FREYA D 3 4
FRIDA  4
FRIDA FRÆK 3 4
FRIDAY 3 4
FRIENDLY FREDDY 3 4
FRISK 3 4
FRITJOF S H 3 4
FRK FEJER 3 4
FRK LUPO 3 4
FRODO CASH 3 4
FRODO VICTORY  4
FROMAJACKTOAKING 3 4
FRONTRUNNER SHADOW 3 4
FROSTYTHETIGER D C 3 4
FROZEN DESIGN 3 4
FRUERLUND B P  4
FRYGTLØS 3 4
FRØKEN A P 3 4
FRØKEN FIE 3 4
FRØNS HJORTSHØJ 3 4
FUEL FLAME 3 4
FULTON 3 4
FUN AND PARTY TALK 3 4
FUNNY GARDENIA 3 4
FUNNY MONEY 3 4
FUTTER 3 4
FUTURE 3 4
FUTURE FIGHTER P L 3 4
FÆTTER FILUR 3 4
FØNIX BOY  4
FØNIX VANG 3 4

CITHA TOFT 2 3 4
G M GUCCI CUP 2 3 4
G STAR 2 3 4
G T SHADOW 2 3 4
G WORK YOUR MAGIC 2 3 4
GABBI 2 3 4
GABBI T 2 3 4
GABI KYVSGÅRD 2 3 4
GABI SOTTO 2 3 4
GABRIEL CROSS 2 3 4
GABRIELLA 2 3 4
GABRIELLA B 2 3 4

GABRIELLA GARDENIA 2 3 4
GABRIELS LOVE 2 3 4
GABY 2 3 4
GABY BLÅBJERG 2 3 4
GABY C N 2 3 4
GABY CLOC  3 4
GABY SPIN 2 3 4
GADELL NEERGÅRD 2 3 4
GAGARIN 2 3 4
GAGHAN FRISCO 2 3 4
GAIA BROGÅRD 2 3 4
GAIA HENLEY 2 3 4

GAIA P 2 3 4
GAIA SVENSTRUP 2 3 4
GAIA TORP 2 3 4
GAIA ULKÆR 2 3 4
GAIA ÅRUP 2 3 4
GAJA ROSE 2 3 4
GAJA T T 2 3 4
GALAHAD 2 3 4
GALANT DAY 2 3 4
GALANT FIRE 2 3 4
GALANT GEJS 2 3 4
GALANT LUND 2 3 4

GALANT ØSTERVANG 2 3 4
GALATRIA BØGEDAL 2 3 4
GALAXEN 2 3 4
GALDUR 2 3 4
GALENA RAUN 2 3 4
GALINA D 2 3 4
GALLANT HOLMSMINDE 2 3 4
GALLIA S M 2 3 4
GALLIANO 2 3 4
GALLIANO MAGIC 2 3 4
GALLIANO PEAK 2 3 4
GALLINA SOTTO 2 3 4

GALWAY GIRL 2 3 4
GAMBIA  3 4
GAMBLER 2 3 4
GAMBLER’S CHOICE 3 4
GAME BOY 2 3 4
GAME ON BUTCHER 2 3 4
GAME ON SHADOW 2 3 4
GAMESETANDMATCH 2 3 4
GAMMA SCHOW 2 3 4
GAMON SIMONI 2 3 4
GANDALF 2 3 4
GANDALF LYNGHØJ 2 3 4

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
F-Årgangens Klassiske Løb 2021 · Dansk Trav Derby · Indskud: 25.11.2019: 700 kr.
F-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Dansk Trav Kriterium · Indskud: 25.11.2019: 1000 kr.

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
G-Årgangens Klassiske Løb 2022 · Dansk Trav Derby · Indskud: 25.11.2019: 300 kr.
G-Årgangens Klassiske Løb 2021 · Dansk Trav Kriterium · Indskud: 25.11.2019: 300 kr.
G-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Dansk Opdrætningsløb · Indskud: 25.11.2019: 300 kr.
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GANDHI 2 3 4
GANDHI HJORTSHØJ 2 3 4
GANGSTER MAN 2 3 4
GANGSTERS PARADISE 2 3 4
GARANT NEO 2 3 4
GARBY ROSE 2 3 4
GARCON 2 3 4
GARCON DE MEAUX 2 3 4
GARCON LIGHT 2 3 4
GARDENIA DREAM 2 3 4
GARFIELD 2 3 4
GARFIELD A P 2 3 4
GARFIELD GOGO 2 3 4
GARFIELD HYRDEHØJ 2 3 4
GARMIN 2 3 4
GARRIDO 2 3 4
GARSONG SALI 2 3 4
GARY LA MARC 2 3 4
GASOLIN 2 3 4
GASOLIN FLAMINGO 2 3 4
GASOLINE STONE 2 3 4
GASTON 2 3 4
GASTON CLOC  3 4
GASTON DESIGN 2 3 4
GASTON DULL 2 3 4
GASTON ENGEL 2 3 4
GASTON SPRING 2 3 4
GATASJA SVENDKA 2 3 4
GATE TO WIRE 2 3 4
GATEWAY DAMGÅRD 2 3 4
GAUGUIN 2 3 4
GAUTE 2 3 4
GAUTUT GARDENIA 2 3 4
GAVICII T 2 3 4
GAVIN CROSS 2 3 4
GAZELL 2 3 4
GAZELLA K 2 3 4
GAZELLE DI DAMGÅRD 2 3 4
GEDIN 2 3 4
GEERT 2 3 4
GEFION HENLEY 2 3 4
GEKKO SHADOW 2 3 4
GEMINI 2 3 4
GENERAL G K 2 3 4
GENERAL LUND 2 3 4
GENERAL PHOTO 2 3 4
GENERALEN 2 3 4
GENNAH SISA 2 3 4
GENOA 2 3 4
GENTINA 2 3 4
GEO 2 3 4
GEO HOLMSMINDE 2 3 4
GEORG BOX 2 3 4
GEORGE 2 3 4
GEORGE CLOONEY 2 3 4
GEORGE SHADOW 2 3 4
GEORGIAN DOWNS 2 3 4
GERDA 2 3 4
GERONIMO FLAMINGO 2 3 4
GERONIMO STAR 2 3 4
GERTRUD BAKKEGÅRD 2 3 4
GERTRUD BIT 2 3 4
GERTRUD SAND 2 3 4
GESTUS 2 3 4
GET A WISH 2 3 4
GET IT ON 2 3 4
GETAFE 2 3 4
GETAWAY VINCENT 2 3 4
GHANIA SENSEI 2 3 4
GHEDINI FARGO 2 3 4
GHIBLI 2 3 4
GHINA D SLEIPNER 2 3 4
GHITA BAUNELY 2 3 4
GHITA NØRBY 2 3 4
GHOST 2 3 4
GHOSTBUSTER 2 3 4
GIA JOINT 2 3 4
GIAGI DI GIA 2 3 4
GIAN  3 4
GIANLUCA 2 3 4
GIANNA TORBØL 2 3 4
GIANNAS LOVE 2 3 4
GIANT 2 3 4
GIANT DESIGN 2 3 4

GIANT LASER 2 3 4
GIANT MAGIC 2 3 4
GIANTSTONE 2 3 4
GIBBS 2 3 4
GIBSON 2 3 4
GIBSON S H 2 3 4
GIGANT HOLMSMINDE 2 3 4
GIGANT TOFT 2 3 4
GIGANTS HANNE 2 3 4
GIGI BY GIA 2 3 4
GIGI CÆSAR 2 3 4
GIGI M H 2 3 4
GIGI ROSE 2 3 4
GILBERT TINGHØJ 2 3 4
GILBERT TOFT 2 3 4
GILBERTO 2 3 4
GILERA LUND 2 3 4
GIMBYA TORBØL 2 3 4
GIN FLAME 2 3 4
GIN TONIC 2 3 4
GIN TONIC ICE 2 3 4
GINA GEJS 2 3 4
GINA JAQUELINE 2 3 4
GINA ULKÆR 2 3 4
GINAI 2 3 4
GINETTA 2 3 4
GINETTA T T 2 3 4
GINGER 2 3 4
GINGER ALE 2 3 4
GINGER BABE 2 3 4
GINGER ICE 2 3 4
GINGER NINJA 2 3 4
GINGIN 2 3 4
GINO 2 3 4
GINSBURG 2 3 4
GIOVANNA 2 3 4
GIOVANNI E M 2 3 4
GIPO AVALON 2 3 4
GIPSY 2 3 4
GIPSY A P 2 3 4
GIPSY GIRL 2 3 4
GIPSY K 2 3 4
GIPSY WEE 2 3 4
GIRL HAPPY E P 2 3 4
GIRL ON THE BEACH 2 3 4
GIRLFRIEND 2 3 4
GIRLINSPECTOR VEGA 2 3 4
GIRLPOWER 2 3 4
GIRLSWEARSGUCCI 2 3 4
GIRLY SPRING 2 3 4
GISCOURS 2 3 4
GISELE 2 3 4
GISELLA 2 3 4
GISELLE LASER 2 3 4
GISMO 2 3 4
GISMO MAY 2 3 4
GITANO 2 3 4
GIUSTO 2 3 4
GIVE ME CHOCOLATE 2 3 4
GIVE ME LOVE 2 3 4
GIVEMEACHANCE 2 3 4
GIVEMEDIAMONDS 2 3 4
GIVEMESTONEHEART 2 3 4
GIVENCHY 2 3 4
GIZELA ENGGÅRD 2 3 4
GIZELLA C N 2 3 4
GIZMO COOK 2 3 4
GIZMO HYRDEHØJ 2 3 4
GLAD NOCK 2 3 4
GLADIATOR 2 3 4
GLAMOUR HOLMSMINDE 2 3 4
GLEICA 2 3 4
GLEN G K 2 3 4
GLIMMER MOSEBO 2 3 4
GLISS 2 3 4
GLITTERYSTONE 2 3 4
GLOBAL BEAUTY 2 3 4
GLOBAL YANKEE 2 3 4
GLORIA 2 3 4
GLORIA K 2 3 4
GLORIA LINE 2 3 4
GLORY HOLMSMINDE 2 3 4
GLORY VICTORY 2 3 4
GLORYFY SVEND K A 2 3 4

GNISTEN BAUNELY 2 3 4
GNISTEN HENLEY 2 3 4
GO ANNBIRCHADOR 2 3 4
GO BETH GO 2 3 4
GO FAST SHADOW 2 3 4
GO FOR GLORY 2 3 4
GO FOR HANKE 2 3 4
GO GET THEM 2 3 4
GO GO EPICE 2 3 4
GO GO FLEX 2 3 4
GO GO GIRL 2 3 4
GO HULA HOOP 2 3 4
GO ON A P 2 3 4
GO ON GARDENIA 2 3 4
GO ON HJORTSHØJ 2 3 4
GO ON MUSCLE HILL 2 3 4
GO ON S 2 3 4
GO TO GOAL SKOV 2 3 4
GO TO WIN THE GAME 2 3 4
GOAHEADANDJUDGEME 2 3 4
GOANNA 2 3 4
GOD SAVE THE QUEEN 2 3 4
GODAWDO 2 3 4
GODFATHER 2 3 4
GODI SPRING 2 3 4
GODIS 2 3 4
GODIVA TÅRS 2 3 4
GODTFRED BORK 2 3 4
GOFORIT 2 3 4
GOFORIT H 2 3 4
GOFORTHEMONEY B P 2 3 4
GOGO 2 3 4
GOGO GUCCI 2 3 4
GOING JOE 2 3 4
GOLAJA 2 3 4
GOLD LIGHT SHADOW 2 3 4
GOLD PRINCESS KSM 2 3 4
GOLD RIPASSO 2 3 4
GOLDAS LOVE 2 3 4
GOLDDIGGER 2 3 4
GOLDDIGGER SHADOW 2 3 4
GOLDDIGGER’S ANGEL 2 3 4
GOLDEN BAY 2 3 4
GOLDEN C N 2 3 4
GOLDEN EYE 2 3 4
GOLDEN HULSIG 2 3 4
GOLDEN LIVI S B 2 3 4
GOLDEN MONEY 2 3 4
GOLDEN MONEY DAY 2 3 4
GOLDEN SIMON 2 3 4
GOLDEN SNOW S B 2 3 4
GOLDEN STAR 2 3 4
GOLDEN STAR K J 2 3 4
GOLDEN STONE 2 3 4
GOLDEN SUNSHINE 2 3 4
GOLDEN ÅRUP 2 3 4
GOLDFINGER SHADOW 2 3 4
GOLDIE 2 3 4
GOLDIE HOLMSMINDE 2 3 4
GOLDSTONE GERONIMO  4

GOLDY STAR 2 3 4
GOLIAT TAULUND 2 3 4
GOLIATH 2 3 4
GONE FISHING 2 3 4
GONNABE SHADOW 2 3 4
GOOD FELLOW 3 4
GOOD KNIGHT 2 3 4
GOOD LUCK 2 3 4
GOOD LUCK SØHUS 2 3 4
GOOD TO GO 2 3 4
GOOD TOGETHER 2 3 4
GOODGOLLYMISSMOLLY 2 3 4
GOODRIK 2 3 4
GOOFY 2 3 4
GOOGLE 2 3 4
GOOGLE SHADOW 2 3 4
GOOP 2 3 4
GOOSEBUMPS 2 3 4
GOPICHAND CASH 2 3 4
GORGEOUS GUY 2 3 4
GORGEOUS ONE 2 3 4
GORM BOX 2 3 4
GORM FOTO 2 3 4
GOSSE III 2 3 4
GOT SWAGGER 2 3 4
GOT TO BE ROSE 2 3 4
GOURASI 2 3 4
GOWINNER 2 3 4
GRACE 2 3 4
GRACE BØGEDAL 2 3 4
GRACE EGEDAL 2 3 4
GRACE OF GAME 2 3 4
GRACE TRØJBORG 2 3 4
GRACE V O 2 3 4
GRACEFUL 2 3 4
GRACEFUL LADY 2 3 4
GRACIA ROSSO 2 3 4
GRACIE 2 3 4
GRACIE DAY 2 3 4
GRADY BOOM BAY 2 3 4
GRAHISH CASH 2 3 4
GRANAT SUS 2 3 4
GRANDE FINALE 2 3 4
GRANDE LOVE 2 3 4
GRANDIS 2 3 4
GRANIT TAULUND 2 3 4
GRAUD LAROSE 2 3 4
GRAZIA 2 3 4
GRAZING HOLMSMINDE 2 3 4
GREASE 2 3 4
GREAT DANCING 3 4
GREAT DYNAMITE 2 3 4
GREAT FRICTION 2 3 4
GREAT GARDENIA 2 3 4
GREAT JERSEY 2 3 4
GREAT LIGHTS 2 3 4
GREAT MISTAKE BIT 2 3 4
GREAT REDDINGTON 2 3 4
GREAT RUSSELL 2 3 4
GREAT SHADOW 2 3 4

GREAT WINNER 3 4
GREATBALLSOFFIRE 2 3 4
GRECH MARTINO 2 3 4
GREEN CARD 2 3 4
GREENDAY TIR 2 3 4
GRENACHE 2 3 4
GRENADINE 2 3 4
GRENOBLE VINCENT 2 3 4
GRETHE M 2 3 4
GREV FARQUAARD 2 3 4
GRIEZMANN 2 3 4
GRIFFITH 2 3 4
GRISLING 2 3 4
GRIT VAN VLEUTEN 2 3 4
GROOWY BABY BOUNCE 2 3 4
GROUPIE 2 3 4
GRUMBAZZ KINI 2 3 4
GRUNK BIT 2 3 4
GRUNKER 2 3 4
GRY 2 3 4
GRY EGEDAL 2 3 4
GRY ULKÆR 2 3 4
GRØNÆRT 2 3 4
GUARDIAN 2 3 4
GUARDIAN ANGEL P D 2 3 4
GUBBE GAME 2 3 4
GUBERNACULUM W A 2 3 4
GUCCI 2 3 4
GUCCI CAT 2 3 4
GUCCI GIRL 2 3 4
GUCCI GOGO 2 3 4
GUCCI LA MARC 2 3 4
GUCCI LINE 2 3 4
GUCCI SHADOW 2 3 4
GUIDE ME 2 3 4
GULDDRENG 2 3 4
GULDDRENG P H 2 3 4
GULDREGN 2 3 4
GULLA ELHOLM 2 3 4
GULLFOSS 2 3 4
GUNHILD BIT 2 3 4
GUNHILD VINCENT 2 3 4
GUNNAR 2 3 4
GUNNAR THE GUNMAN 2 3 4
GUNPOWDER 2 3 4
GUNS 2 3 4
GUNS N’ROSES 2 3 4
GUNVOR SILK 2 3 4
GURLI 2 3 4
GURLI SILK 2 3 4
GURLI TINGHØJ 2 3 4
GUSTAV 2 3 4
GUTTEN ROSE 2 3 4
GUTZY 2 3 4
GWEN STEFANI 2 3 4
GYDA MOSEBY 2 3 4
GÅSEFOD P D 2 3 4
GÅSEN 2 3 4
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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 telefo-
nisk 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

Mentorordning for deltagere
i SU-løb (sulky og monté)

OKTOBER
6/10 – Lunden 
Tillæg v. 140,001/380.001/860.001 kr. 2000 meter.
14/10 – Skive 
Tillæg v. 45.001/110.001/285.001/695.001 kr. 2000 meter.
20/10 – Odense 
Specialløb. 2140 meter.
21/10 – Aalborg 
Formløb. 2140 meter.
24/10 – Nykøbing 
Specialløb. 2140 meter.
28/10 – Aalborg 
Højst 250.000 kr. Amerikanerløb. 2140 meter. Auto.
31/10 – Billund 
Formløb. 2000 meter.

NOVEMBER
1/11 – JVB 
Tillæg v. 80.001/195.001/455.001 kr. 1800 meter.
11/11 – Aalborg 
Formløb. 2140 meter.
14/11 – Billund 
Specialløb. 2000 meter.
17/11 – Skive 
Tillæg v. 130.001/355.001 kr. 2000 meter. Fast Riders Cup, Finale
21/11 – Nykøbing 
Specialløb. 2140 meter.
23/11 – Odense 
Formløb. 2140 meter. Licensmesterskab.
29/11 – Lunden 
Tillæg v. 100.001/250.001/550.001 kr. 2000 meter.

Ret til ændringer forbeholdes. Af Sport & Udvikling.

OKTOBER OG NOVEMBER
(Uden SU-Montéløb)

Montéløb
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Mentorordning for deltagere
i SU-løb (sulky og monté)

Der vil i 2019 blive udskrevet en rytterkonkurrence 
blandt de aktive monteryttere i Danmark. Alle rytte-
re med dansk licens kan deltage. 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 ryttere. Dvs. at selvom 
man ikke umiddelbart har en hest til rådighed til en given 
indledende afdeling, så skal man startmelde sig selv som 
rytter senest kl. 11.00 på startmeldingsdagen for den 
indledende afdeling, hvis man er interesseret i at komme 
ud at ride.

Der afvikles 8 indledende afdelinger og en finale (de indl. 
afd. kan deles, såfremt der startmeldes et tilstrækkeligt 
antal heste, dog må hver rytter kun ride en gang). Der ud-
sættes gavekort til vinderens rytter i alle otte indledende 
afdelinger samt i finalen. Vinderne af de indledende 
afdelinger kvalificerer sig til finalen, hvor der højst er 10 
deltagere (med mindre der er flere end 10 vindere af indl. 
afd.). De sidste ledige pladser i finalen går til rytteren/ryt-
terne med den/de bedste placeringer fra de indledende 
afdelinger (altså flest andenpladser, derefter tredjeplad-
ser osv. – ved lighed foretages der lodtrækning). I finalen, 
der afvikles med en præmiesum på 40.000 kr. kan de 10 
ryttere (evt. flere hvis flere vindere) startmelde sig med 
en hest, som dermed opnår startret i løbet. Er der ryttere, 
der ikke selv melder en hest i løbet, så vil øvrige tilmeldte 
heste komme med i løbet efter de almindelige bestem-
melser. Er der ikke meldt ”ledige heste” nok, så vil de 
næste ryttere på listen ”med egen hest” kunne få plads 
i løbet (dette kræver dog, at man har deltaget i minimum 
en indledende afdeling).

De indledende afdelinger
afvikles på følgende dage:
28/4 Skive
30/5 Billund
6/7 Aarhus
21/7 Nykøbing
18/8 Bornholm
15/9 Aalborg
6/10 Charlottenlund
20/10 Odense

Finalen, med en præmiesum
på 40.000 kr., afvikles:
17/11 Skive

Gavekort til vindende rytter i alle afdelinger.
(ret til ændringer forbeholdes)

DTC præsenterer
Fast Riders Cup 2019

REGLER FOR SPORTSLIG
UDVIKLINGSLØB (SU-LØB)
Alle amatørkuske, der har gjort under 50 karrie-
restarter kan deltage i SU-løbene.

Derudover kan amatørkuske, uanset antallet af 
karrierestarter deltage, såfremt man ikke har vundet 
over 5 løb de 10 seneste hele kalenderår og man 
opfylder én af disse forudsætninger:
• Uden sejr de seneste 12 måneder fra startmel-

dingsdagen at regne
• Højst en sejr de seneste 24 måneder i minimum 

10 starter fra startmeldingsdagen at regne

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

Der opkræves ikke indskud og baneafgift i SU-lø-
bene.

Reglerne er gældende fra 1/1-2019

REGLER FOR SPORTSLIG
UDVIKLINGSMONTÉLØB 
(SU-MONTÉLØB)
Alle monteryttere, der har gjort under 50 karrie-
restarter kan deltage i SU-Montéløbene.

Derudover kan monteryttere, uanset antallet af kar-
rierestarter, der ikke har sejret inden for de seneste 
12 måneder fra startmeldingsdagen at regne, del-
tage (dog kun hvis rytteren har mindre end 3 sejre 
totalt inden for de seneste 10 kalenderår). 

Ryttere med montelicens, som endvidere har eller 
har haft enten jockey-, træner- eller lærlingelicens 
indenfor galopsporten kan ikke deltage i SU-Mon-
téløb. 

Endvidere kan monteryttere, der har eller har haft 
amatørrytterlicens indenfor galop ikke deltage i 
SU-Montéløb, hvis de har gjort 25 starter eller mere 
i galopløb. 

Der kan max. deltage 10 heste i løbene og rytterne 
med færrest karrierestarter har fortrinsret til start, 
såfremt de startmeldes med tilhørende hest. Der 
kræves minimum 7 heste startmeldt ved startmel-
dingsfristens udløb, før løbene gennemføres.

Der opkræves ikke indskud og baneafgift i SU-Mon-
téløbene 

Reglerne er gældende fra 1/1-2019.
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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 evt. ændringer

VELKOMMEN I HURTIGKLASSEN
– EFTERÅR/VINTER 2019

For 3-årige og ældre hopper – samlet præmiesum ca. 200.000 kroner.

Kvalifikationsløb:
1/11 JVB Fra 25.001 – 65.000 kr. 1800 meter autostart. Finale 2020 m.
11/11 Aalborg Fra 65.001 – 175.000 kr. 2140 meter autostart. Finale 2040 m.
1/12 Billund Fra 0 - 25.000 kr. 1900 meter autostart. Finale 2000 m.
6/12 Charlottenlund Fra 25.001 - 65.000 kr. 2000 meter autostart. Finale 2020 m.
9/12 Skive Fra 65.001 – 175.000 kr. 2060 meter autostart. Finale 2040 m.
13/12 Odense Fra 0 – 25.000 kr. 2140 meter autostart. Finale 2000 m.

Finale:
Søndag 29/12 på Charlottenlund. 2000 meter snorestart med højst 175.000 kr. Tillæg ved 25.001 kr. 65.001 kr. 
12 heste.

Serien afvikles med seks indledende afdelinger (to for hver klasse). De to bedstplacerede heste fra hver afdeling 
kvalificerer – og forpligter* – sig til at starte i finalen. En hest, der kvalificerer sig til finalen, kan ikke starte i efterføl-
gende indledende afdelinger.

Såfremt der kun startmeldes fire (4) eller færre heste i en indtjeningsklasse, så afvikles kvalifikationsløbet ikke, 
men de to heste med højeste startpoint på startmeldingsdagen opnår startret i finalen.

Øvrige hopper, der har startet i minimum en indledende afdeling, men ikke kvalificeret sig til finalen, kan også 
startmeldes til finalen og såfremt, der er ledige pladser i løbet efter startmeldingsfristens udløb, vil disse heste 
blive udtaget efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb.

Præmiesum i finalen 77.500 kroner:
37.500-18.750-9.500-5.500-3.750-12.500 kr. (6 præmier)

*	 Heste	kan	KUN	slettes	til	finalen	ved	fremsendelse	af	skriftlig	dyrlægeerklæring	senest	kl.	11.00	på	startmel-
dingsdagen	til	Finalen	(søndag	22.	december).

Tvivlstilfælde afgøres af Sport & Udvikling

Vintergækken - Hoppeløbsserie
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Vigtige datoer op til Dansk Avlsløb 2019
Dansk Avlsløb for hingste og vallakker og Dansk Avlsløb for hopper køres søndag 17. november på 
Skive Trav. Hestene deles ind i enten 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 kvalifikationsløb for hvert køn, således at 
alle startmeldte heste kommer til start i kvalifikationsløbene, der køres på Skive Trav 3. november. 

I kvalifikationsløbene deles hestene ind efter de gældende regler for udvælgelse af heste til større løb, dog 
med den ovenstående undtagelse på antallet af kvalifikationsløb.

Fra kvalifikationsløbene går der 12 heste videre til hver finale – og der går altid lige mange heste videre fra 
hvert kvalifikationsløb for henholdsvis hopper - og hingste/vallakker. Ved dødt løb (eller hvis der ikke er et 
tilstrækkeligt antal heste, der opnår noteret tid i et eller flere af kvalifikationsløbene) på en af de adgangs-
givende placeringer gives der fordel til hesten/e, der står placeret øverst på pointberegningslisten. Så ved 
dødt løb på førstepladsen regnes altså kun den på pointberegningslisten øverst placerede af disse som 
vinder. Den næste på pointberegningslisten som toer osv.

Datoerne der er aktuelle i forbindelse med
anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 22. oktober inden kl. 15.30: Tilmelding til pointberegningen.
Onsdag 23. oktober kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 29. oktober kl. 8.30-11.00: Tilmelding til kvalifikationsløbene.
Søndag 3. november: Kvalifikationsløbene køres. 12 heste kvalificerer sig til hver af finalerne. 

Der vælges startspor til finalerne efter regler for udvælgelse af heste 
til større løb.

Alle tilmeldinger og øvrige henvendelser vedr. Dansk Avlsløb 2019 skal ske
til Sport & Udvikling på tlf. 88 81 12 22 eller mail: kp@danskhv.dk

FØLGENDE HESTE OPRETHOLDER ENGAGEMENT I LØBET:

E M ELEVEN CUP
EA
EASYCOMEEASYGO
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECHEZEAUX
ECLIPSE D D
EDDIE
EDELHERR FAUST
EDELWEISS
EDISON CHIP
EDZOLAMI
EFFEN
EGGNOG
EIK AGAIN
EIK HINDØ
EINSTEIN
EIVO TORKDAHL
EJNAR GARDENIA
EL CLASICO
EL NINO TRØJBORG
ELA GAMMELSBÆK
ELEANOR BOUNCE
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELINOR
ELISA H J
ELISE ØLAND

ELITA
ELIZA SLEIPNER
ELLA RUSH
ELLERSLIE DOWNS
ELLIE SKOVLY
ELLIOT
ELMAR SHADOW
ELSA PARK
ELSA S M
ELSE GARDENIA
ELTON H
ELUSIVE VINCENT
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA MADIGAN
ELVIRA MAY
ELVIS BORK
ELVIS TIR
ELVIS TOFT
ELVITA
EMERSON
EMIL MOSEBO
EMILIE PILBRO
EMILY
EMINENTSTONE
EMIR DIAMOND
EMIREN K

EMMA D
EMMA PIE
EMOJI
EMPIRE FLEX
EMPOLI
EMPTY GLASS
EMS
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SPRING
ENCRU CLOC
ENDNU EN KÅSGÅRD
ENDO HYDRUP
ENERGY
ENERGY MIX
ENFORALLE P
ENJOY HASTRUP
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY ME
ENJOY THE GAME
ENOK
ENSON
ENTEN ELLER
ENTRE HYRDEHØJ
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO VICTORY
EPICWILDFIRE M T

EPOKE PI
EPOQUE
EPOS ØSTERVANG
EPSILON PI
EPSILON TÅRS
EQUAL TO NONE
EQUIDORE
EQUSANA
ERANTI HASTRUP
ERICA
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ESAU
ESCOBAR
ESMARALDA H J
ESPERE VINCENT
ESTELLA B F
ESTELLE D
ESTELLE TRØJBORG
ETERNITY
ETERNITY CROSS
ETERNITY LA MARC
ETIENNE CROSS
ETNA TOFT
ETOMORROWISTODAY
EUREKA DOWNS

EURO GIRL GARDENIA
EUROSTONE
EVA GARDENIA
EVER SO CLEVER
EVERYBODYLOVE-
SEDDY
EVITA
EVITA BIANCA
EVITA D
EVITA SKOVSENDE
EVITA SØLVTOP
EXCELLENT TORKDAHL
EXCITING LADY
EXCUSE ME
EXIT TO HEAVEN
EXOTIC DREAM
EXPECTTHEUNXPE-
CTED
EXPLOSIVE LINE
EXPRESS BORK
EXPRESS SHADOW
EXTRA T AAGE
EYECANDY
EYRE FLAME
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LICENS 2019 MESTERSKAB FOR AMATØRER
For kuske der har deltaget i Licensundervisning og bestået licensprøve i 2019.
Gavekort på 1.000 kr. til DTC til alle deltagende kuske. Gavekortet kan kun anvendes til gebyrer i DTC (se 
kalender nr. 1 – 2018). Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Kuske der startmelder sig med hest har fortrinsret til start. Kuske der ikke har egen hest at køre, kan start-
melde sig til Sport & Udvikling. Såfremt der startmeldes heste uden kusk, vil der være lodtrækning om disse 
heste blandt de tilmeldte kuske. Det vil sige, at trænere/hesteejere kan anmelde heste uden kuske til dette 
løb, hvorefter Sport & Udvikling vil påsætte kusk, såfremt der er ledige kuske.
Kuske, der har haft A- eller C-licens kan ikke deltage i Licensmesterskaberne selvom de generhverver licens
Kuske, der tidligere har haft b-licens og kørt over 50 løb, kan ikke deltage i Licensmesterskaberne selvom de 
generhverver licens.

LICENS 2019 MESTERSKAB FOR MONTÉRYTTERE
For ryttere der har deltaget i Licensundervisning og bestået licensprøve i 2019.
Gavekort på 1.000 kr. til DTC til alle deltagende ryttere (dog højst et gavekort pr. person selvom man deltager 
i begge mesterskaber). Gavekortet kan kun anvendes til gebyrer i DTC (se kalender nr. 1 – 2018). Ærespræ-
mie til vinderens ejer og rytter.
Ryttere der startmelder sig med hest har fortrinsret til start. Ryttere der ikke har egen hest at ride, kan start-
melde sig til Sport & Udvikling. Såfremt der startmeldes heste uden rytter, vil der være lodtrækning om disse 
heste blandt de tilmeldte ryttere. Det vil sige, at trænere/hesteejere kan anmelde heste uden ryttere til dette 
løb, hvorefter Sport & Udvikling vil påsætte ryttere, såfremt der er ledige ryttere. 
Ryttere, der har eller har haft licens til at ride galopløb, og har gjort over 15 starter i galopløb kan ikke deltage i 
Licensmesterskaberne for Monté. 

Dato Bane Proposition “Made in 
Denmark”*

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

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

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

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

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

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

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

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. JA

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.

3 ÅRS LØB EFTERÅR 2019 - OPDATERET
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Ligaløb Q4 2019
- indledende afdelinger og finaler

Reglerne og den løbende stilling kan findes på www.danskhv.dk/sport-spil/travligaen/

Ret til ændringer forbeholdes.

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

Meeting 4 Liga 5 Liga 4 Liga 3 Liga 2 Liga 1
Odense 20/10 x x x
Lunden 27/10 x x x x
Skive 3/11 x x x x
Lunden 10/11 x x x x
Skive 17/11 x x x
Aalborg 22/11 x
Aarhus 24/11 x x x
Billund 1/12 x x x x
Lunden 6/12 x x x
Aarhus 8/12 x x x
Aalborg 15/12 x x x
Lunden 20/12 x x x x x
Antal afdelinger 9 9 9 7 6
Finale Lunden 29/12 Min. 89.000 kr. i præmiesum i alle 5 ligaer.

 Justice Ås - Peter Ingves - N.J. Koster Memorial 2018 
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SATS, LAYOUT OG TRYK: Dansk Hestevæddeløb

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

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

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

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

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

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

FYENS VÆDDELØBSBANE
Prins Haralds Allé 51B · 5250 Odense SV · Telefon: 8881 1205
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Observatorievejen 2 · 8000 Århus C · Telefon: 8881 1202

KLAMPENBORG GALOPBANE
Klampenborgvej 52 · 2930 Klampenborg · Telefon: 8881 1210
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Gedser Landevej 22 · 4800 Nyk. Falster · Telefon: 8881 1208

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

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

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

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

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

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

For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle 
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point i de 
indledende afdelinger. Antallet af pladser efter point vil/
kan være beskrevet særskilt for hver finale.
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FORSIDEFOTO
Aalborg-træner Gordon Dahl har tidli-
gere vundet Derby, men stod dengang 
på sidelinjen. I år sad han i sulkyen, da 
Dumbo vandt Dansk Trav Derby.
Foto: Burt Seeger
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NU KAN 4. HEST 
OVER MÅL  
GIVE DIG KASSEN
RAM RÆKKEFØLGEN PÅ DE FØRSTE FIRE HESTE I MÅL!
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6Spil på 

hestevæddeløb
Det har aldrig været nemmere!

Spil nu på 
DERBY25.DK

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

18+. StopSpillet.dk
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