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Bliv rådgiver for Agria Dyreforsikring
Er du Agrias nye forsikringsrådgiver? Vi skal bruge flere forsikringsrådgivere i hele landet 
til at formidle forsikringer til dyr! 

Vi søger aktive dyremennesker til at formidle vores hesteforsikringer. Det er et provisionslønnet 
deltidsjob, og du skal være villig til at bruge i gennemsnit 15-20 timer om ugen. 

Du har stor erfaring med heste
Din opgave bliver at sælge Agrias dyreforsikringer til heste. Det er vigtigt for os, at du har stor 
erfaring med heste og hesteverdenen, og vi ser gerne, at du lever et aktivt liv med egne dyr.

Du kan lide at sælge
For at få succes som forsikringsrådgiver for Agria Dyreforsikring er det en fordel, at du har et stort 
netværk, kan lide mennesker og har let ved at skabe nye kontakter. Du skal holde af at sælge, kunne 
arbejde selvstændigt og ikke være bange for opsøgende salg. Du er grundig og struktureret og kan 
omsætte svært tilgængeligt stof, så det bliver forståeligt for alle.

Du arbejder hjemme
Du er selvstændig og udfører hovedsagligt arbejdet hjemmefra med computer og telefon og med 
opsøgende aktiviteter til avlere, rideskoler og øvrige kunder. Du deltager gerne i stævner og andre 
relevante aktiviteter i dit lokalområde. Du skal være der, når kunderne har brug for dig, og du må 
derfor forvente weekend og aftenarbejde. Du får 100 procent provisionsbaseret løn, og du kan tjene 
godt, hvis du er dygtig.

Du får en god uddannelse
Vi giver dig en grunduddannelse, samt 
løbende produktuddannelse, salgstræning og 
salgscoaching. Lovgivningsmæssigt skal du opfylde 
forsikringsformidlingslovens krav til kompetencer 
inden for privatforsikringsområdet for at få lov til at 
virke som forsikringsrådgiver for Agria. Har du ikke 
allerede en kompetencegivende uddannelse, forestår 
og betaler Agria uddannelsen.

Er du interesseret i at blive en del af holdet?
Beskriv dig selv og din baggrund, samt hvorfor du 
ønsker at arbejde for Agria. 
Send en e-mail direkte til direktør Tine Antvorskov 
på tine.antvorskov@agria.dk. Vil du vide mere om 
stillingen, kan du ringe til Casper Hovmand i vores 
salgsafdeling på tlf. 30 43 37 10.

Stillingsopslag rådgivere sep2019 - hest.indd   1 13-09-2019   11:35:11



LEDER

Jesper Elbæk

Redaktør, Væddeløbsbladet 

Foto: Jørgen Bak Rasmussen

Jeg har tidligere luftet ”ja-hatten” i disse spalter, og sådan én mener 
jeg sådan set stadig, at man bør anskaffe sig – og tage på. Hjælp nu 
lidt til. Spil med. Det er yderst sjældent, at der kommer ret meget 
konstruktivt ud af at sidde og brokke sig på facebook.

Det er helt ok at være i opposition engang imellem. Konstruktivt 
modspil og input er også altid velkomment. Men man er også bare 
nødt til at anerkende de ting, der rent faktisk er inde i en god ud-
vikling.

For eksempel er præmiebudgettet i 2019 det højeste nogensinde. 
Der er afsat cirka en million mere til opdrætterne. Der var plusser 
på alle tre åringsauktioner i år. Derby25 er kommet i gang for alvor. 
Spilleuniverset Fasttrackracing.dk kører derudaf. Anpartshestepro-
jektet ShareAHorse er lige på trapperne. Og så er der ansat en ny 
direktør for Dansk Hestevæddeløb.

Erfaring fra oplevelsesindustrien
Den nye direktør i Dansk Hestevæddeløb, Morten Arnesen, skal vi 
nok introducere grundigt senere her i Væddeløbsbladet. Måske alle-
rede i Årsrevyen, men ellers i starten af det nye år. Vi kommer selvføl-
gelig til at lære Morten godt at kende i de kommende måneder, men 
jeg bider mærke i, at han har solid erfaring med oplevelsesindustrien.

Det er ikke så meget hans stilling som kommerciel direktør i fod-
boldklubben Randers FC jeg tænker på. Nej, det er mere hans tid i 
Nordisk Film jeg hæfter mig ved. Uanset om vi kan lide det eller ej, 

så er trav og galop et gammeldags produkt. Måden vi afvikler løbene 
på, er stort set den samme som for 50 år siden.

Biograffilm er også et gammeldags produkt, og ligesom trav- og 
galopløbene, så er man kraftigt udfordret af den teknologiske ud-
vikling. Det vælter frem med streamingtjenester, tv-skærmene bliver 
større og større og billigere og billigere, og oplevelsen er ”næsten” 
den samme derhjemme i stuen som henne i biografen. Og så er det 
billigere.

Det er nærmest præcis de samme udfordringer, som hestevædde-
løbssporten oplever for tiden. Så er det altså ikke så dumt at have en 
mand i spidsen, som har 20 års erfaring på netop dette område og 
med de nævnte problemstillinger. 

”Alle ønsker udvikling, men ingen vil forandring”, sagde filosoffen 
Søren Kierkegaard engang. Måske havde han ret, men vi er nødt til 
nu at bevise, at han tager fejl. For hvis vi skal udvikle os, så er nogle 
ting også nødt til at blive ændret. Og hvis man ikke deltager, så kan 
man ikke vinde. Så find ja-hatten frem fra gemmerne, og hop med 
på sulkyen. Jeg tror det bliver en god tur.

God fornøjelse med artiklerne i magasinet!

Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet

Man kan ikke vinde,
hvis man ikke er med…
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PORTRÆT | EIGIL ANDERSEN

MORSINGBO
med ambitioner

Som en af relativt få Morsingboer driver Eigil Andersen en væddeløbsstald med travheste. 
Målsætningen er at vinde årgangsløb og have det sjovt med sine heste

Et stærkt trekløver. Træner og kusk Morten Juul, opdrætter Niels Jørgen Jensen og ejer Eigil Andersen efter sejren til Dominique A P i Dansk 
Hoppe Derby Consolation. Foto: Burt Seeger
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Tekst: Henrik Dyhrberg

Selv om øen Mors, beliggende mellem Sal-
ling og Thy, ikke ligger længere væk end en 
lille halv times kørsel fra Skive Trav, så er 
andelen af aktive og tidligere travsportsfolk 
til at overskue. 

Ved fælles hjælp, så kommer Eigil An-
dersen og undertegnede frem til travsports-
folk som den farverige Åge From, som er 
levende endnu og huskes for sin flotte røde 
hingst Alfredo Høbjerg. Ole Kjær Pedersen 
som havde ”Årets Hest” i Skive, Walther, 
Jens Ole Mortensen der blev kendt for 
hurtigklassetraveren Oscar Mors og Gurli 
Kaagaard, som faktisk kommer og hjælper 
til på Eigil Andersens gård med unghestene. 
Vi kommer selvfølgelig heller ikke udenom 
”mangekunstneren” Frank Kjelde, der som 
bekendt bor i Nykøbing Mors.

Med sejr til Dominique A P i Dansk Hop-
pe Derby Consolation og en sjetteplads til 
Dickson Shadow i Dansk Trav Derby samt 
sejr i august og andenplads i Derby-week-
enden til Express A P, blev Eigil Andersen af 
Dansk Hestevæddeløb kåret til august må-
neds hesteejer. Vi har i den anledning taget 
en snak med den driftige morsingbo, som 
pt. er placeret på en 11. plads over de mest 
vindende hesteejere i Danmark med en 
stald, som rummer syv aktive væddeløbere 
under staldpseudonymet Team A P.

– Jeg har faktisk færre heste, end jeg plejer 
at have, men vi har prøvet at sortere lidt i 

dem og beholder dem, som kan være med i 
årgangsløb, hvor der er flere penge at hente, 
selv om vi lige har manglet det sidste held i 
at vinde storløb, lyder det fra Eigil Andersen.  

Gylle og heste
Eigil Andersen ejer firmaet A P Gyllevogne 
A/S, men bruger ikke så meget tid på at sæl-
ge gyllevogne længere. Det har han i stedet 
overladt til en af sønnerne.

– Jeg kan godt lide at være ude i naturen, 
så jeg lader den ene af sønnerne om at pas-
se firmaet, og så får jeg tiden til at gå med 
at hjælpe min anden søn, som har et firma, 
der beskæftiger sig med skovbrug. Ingen af 
sønnerne interesserer sig dog for travsport, 
kommer det fra Eigil Andersen, der bor på 
sin gård sammen med konen Bente Vester 
Andersen, som arbejder på kontoret i fir-
maet og står for regnskaberne med hestene. 

På gården er der et komplet træningscen-
ter, men faciliteterne bruges næsten kun til 
plagene, der har selskab af hjertebarnet Ma-
thias Mølgård samt 2-åringen Fighter A P.

– Jeg har et vældig godt samarbejde med 
Niels Jørgen Jensen fra Stutteri Shadow, 
som jeg besøger hvert år for at vælge plage 
ud, og jeg har netop taget tre plage hjem til 
tilkøring. Jeg har hjælp af Susanne H. Han-
sen og Kristian Juul med tilkøring af plage-
ne, og det gør de godt. Når de er tilkørte og 
har trænet et par måneder på gården, går de 
i træning hos Morten Juul, som lige nu har 
seks af mine heste i træning. Jeg satser ben-

hårdt på årgangsløbsheste, da det simpelt-
hen er meget svært at få økonomi i at have 
en hest, når den har rundet fire år, og skal 
klare sig i klassen. Lige nu har Eigil Ander-
sen af ældre heste blot Aros Line i træning 
hos Morten Juul.

Eigil Andersen har tidligere selv opdræt-
tet sine heste, men den sidste følhoppe 
Komner blev solgt til Stald Korfu v/Bent 
Koch, og nu gælder det primært opdræt fra 
Stutteri Shadow.

– Jeg ser sådan på det, at for de penge det 
koster at lave et godt føl, kan jeg vælge og 
vrage mellem hundrede plage for de samme 
penge, og så står man ikke selv med den ri-
siko der er i at opdrætte heste, kommer det 
pragmatisk fra Eigil Andersen.

Uheld bag oprydning
At det er blevet til en rendyrket satsning på 
ungheste, kom sig af en ulykke med en hest, 
som satte tankerne i gang hos Eigil Ander-
sen.

– Jeg havde en rigtig god hest i hoppen 
Bibbi A P, men i forbindelse med svømme-
træning op til Hoppe Derbyet kom hun 
løs og hoppede over en låge. Hun faldt så 
uheldigt, at hun brækkede lårbenet og måt-
te aflives. 

– Det var et tab, som tog hårdt på mig, 
og jeg valgte dagen efter at sælge ud af mine 
heste, som primært var ældre heste. Seks af 
disse røg til Norge. På det tidspunkt havde 
jeg de fleste af mine heste stående på går-

Eigil Andersens Blachman vandt Jydsk 
3-årings Grand Prix med Morten Juul i 

sulkyen. Det er fortsat kusken største sejr i 
karrieren målt i kroner/ører.

Foto: Ole Hindby
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den, hvor Morten Juul kom og hjalp med 
træningen, men uheldet med Bibbi A P æn-
drede på dette, hvor jeg valgte at rydde op i 
min bestand af mine heste. 

– Man kan sige, at uheldet betød, at jeg 
ændrede fokus fra de ældre heste til mere 
at satse på ungheste, fortæller Eigil Ander-
sen, der indledte sit mangeårige samarbej-
de med Morten Juul efter et køb af en hest 
hos Stefan Hultman.

– Jeg havde fået fat i en god hest hos 
Hultman, men manglede en træner til 
denne, og så var det, at Frank Kjelde fore-
slog Morten Juul. Og vi har siden haft 
et godt samarbejde. Morten kan jo godt 
være lidt ”frisk i tonen”, og han skulle nok 
lige lære at tælle til fire, inden han nogle 
gange kommer med en kommentar. Men 

jeg kan lide ham for hans gode humør og 
seriøsitet, og det er altid sjovt at komme 
i stalden, fortæller Eigil Andersen, der de 
sidste par år også har brugt Morten Juul 
som kusk på sine heste.

– Jeg syntes Morten kører fremragen-
de, og det er kun Aros Line af mine heste 
hos Morten, som Birger Jørgensen kører. 
Morten kender jo hestene fra træningen, 
og jeg har den aftale med ham, at det for 
mig betyder mindre, at hesten bliver num-
mer fem i stedet for nummer fire, og det 
tror jeg betyder meget i den sidste ende for 
holdbarheden af hestene. Men Morten er 
måske lige kraftig nok, kommer det dril-
lende fra Eigil Andersen. 

For Dominique A P´s del blev et skifte 
af kusk til Morten Juul temmelig sikkert 

For mig betyder min-
dre, at hesten bliver 
nummer fem i stedet 
for nummer fire, men 
Morten er måske lige 
kraftig nok…

Eigil Andersen benytter 
Morten Juul som kusk 

på langt de fleste af sine 
heste. Her ses Juul i en 

afcantring med Dominique 
A P forud for starten i 
årets Derbyweekend.

Foto: Burt Seeger

PORTRÆT | EIGIL ANDERSEN
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Dickson Shadow var tredje i Jydsk 
4-årings Grand Prix og fik også præ-

mie i Dansk Trav Derby. Ses her på 
intervalbanen på Skive Trav.

Foto: Jesper Elbæk

afgørende for hendes sejr i Hoppe Derby 
Consolation.

– Dominique A P har med baggrund i det 
hun viste sidste år, været en stor skuffelse i 
år. Men det har været som om, at hun ikke 
passede sammen med Birger Jørgensen – og 
det Birger selv, der i bedste forståelse fore-
slog en ny kusk, da intet havde virket i de 
sidste starter, hvor vi ellers havde prøvet alt. 

– Nu har hun gået fejlfri to gange med 
Morten i sulkyen, og fremtiden må vise, 
om det er en tilfældighed. Hun går nu ud 
i Grand Circle 4 års Hoppe Championatet.    

Uheld bag stop i sulkyen
Eigil Andersen har været med i travsporten 
i snart 40 år, og var fra begyndelsen af en 
”self-made travsportsmand”, som ved siden af 
hestene fik skruet et firma sammen, som med 
tiden har vokset sig til en stor virksomhed. 

– Min første hest var Flicka Skadbjerg, og 
jeg kan tydeligt huske, at hun i sin debut 
blev femte med Birger Jørgensen i vognen, 
og at han efter løbet sagde til mig; ”Så Eigil, 
så er der lidt til havren”. Siden kom Ditte 
Speedster og Don Orbit til, og den sidst-

nævnte deltes jeg sammen med Karsten An-
dersen om. Når Don Orbit lige skulle væk-
kes lidt, så kørte Karsten den, husker Eigil 
Andersen fra de gamle dage. Men selve det 
med at køre løb, lagde han på hylden som 
følge af de tanker, der fulgte i kølvandet på 
Lars Pipers uhyggelige styrt en kold mandag 
aften d. 3. december 2012.

– Jeg skulle køre senere på aftenen med 
Mathias Mølgård, men fik noget af et chok 
over Pipers styrt, og besluttede kort tid der-
efter at stoppe med at køre løb i erkendelse 
af, at ens reaktioner bare ikke er gode nok, 
når man kører for få løb.

Fredet i Klasse A
Eigil Andersen har vundet store årgangsløb 
som Jydsk 2-årings Grand Prix med Ozone 
Mølgård, der også vandt Grand Circle 3-års 
Championat på hjemmebanen i Skive samt 
Pay Dirts Mindeløb og var tredje i Derbyet. 
Jydsk 3-årings Grand Prix med Blachman, 
og Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix med 
Tut A P er også med på sejrslisten.  

– Det har selvfølgelig været stort at vinde 
årgangsløb i Aarhus og Skive, men jeg er 

også stolt over de sidste års deltagelse i Der-
byet med Blachman og Dickson Shadow. 
Det er helt klart min målsætning at være 
med i årgangsløbene, fortæller Eigil Ander-
sen, der dog ikke nævner en af sine årgangs-
løbsvindere som sin bedste hest. 

– Jeg holder allermest af Mathias Møl-
gård, som jeg selv fandt og tog til mig, da 
ingen andre ville have ham. Han var en kri-
ger og gjorde altid sit bedste, og han går og 
hygger sig på gården, hvor der kommer en 
pige en gang i mellem og rider en tur på 
ham. Han er ganske enkelt fredet i Klasse A.

Fremragende følhoppe
Mathias Mølgård har samme mor i Day-
light som Ozone Mølgård, og han var tredje 
i Jydsk 3-årings Grand Prix i træning hos 
Gordon Dahl, som også var træner af Ozo-
ne Mølgård. 

Daylight fortjener i øvrigt udmærkelse 
som følhoppe, da hendes fem startende af-
kom af i alt seks afkom har taget 47 sejre 
i 314 starter og vundet 2.115.035 kr. Tre 
har rekord 1.12, og fire af hendes afkom har 
tjent mere end 250.000 kr.   
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AF JESPER ELBÆK

kort

Årets DM i Monté blev en yderst seværdig affære. Stor-
favoritten Tack Wee med Michelle Mønster i sadlen havde 
ikke sin bedste dag, og blev hurtigt diskvalificeret for galop. 
Til spids bombede i stedet Sabina Gammelgård med Rocky 
Egedal. Albatros med Marie Søndergaard Andersen sad 
klinet i ryggen på denne, mens Balotelli med Trine Urth Pe-
dersen kom frem udvendigt med 500m til mål.
Rocky Egedal forsøgte at stikke rundt sidste sving, men 
både Balotelli og Albatros bed sig fast, og midt på opløbet 
fandt Marie Søndergaard Andersen plads til angreb mellem 
de to konkurrenter. Og da først Albatros kom ud i frisk luft, så 
fløj den lavt! Sejrede i 1.14,6a/2140m til 30.000 kr. i første-
præmie.
DM i Monté Consolation gik til Rocky P H med Michelle Møn-
ster, som dermed fik revanche for galoppen med Tack Wee. 
Vindertiden i trøstløbet blev faktisk en tiendedel hurtigere 
end i hovedløbet, så set i bakspejlet skulle Mønsters hest 
nok have været meldt dér.

Marie Søndergaard Andersen 
fløj lavt på Albatros
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Det største galopløb hele sæsonen på Fyens 
Væddeløbsbane er naturligvis Fyensløbet, som i 
år fik en stensikker vinder i form af Søren Jen-
sen-trænede Steinway med Shane Karlsson i 
sadlen. Steinway sad godt med undervejs som 
anden-tredje, og ind på opløbet stak Steinway væk 
med nogle længder til sæsonens første sejr.
Førstepræmien var på 60.000 kr. til ejeren Galop 
Kompagniet. Steinways far er i øvrigt Appel au 
Maitre, som jo er far til de to dyreste åringer på 
Scandinavian Open Yearling Sale i år. Begge fik 
hammerslag på 650.000 kr. 

Charlie Game slog
turboen til og vandt DM
Jydsk Væddeløbsbane har de seneste år været 
vært for DM for 5-årige hingste/vallakker, som 
har givet vindere som Amazing Dynamite og Bali i 
2017 og 2018.
I 2019 skrev Chipmate-sønnen Charlie Game sig 
ind i historiebøgerne ved at vinde DM. Ind på lige 
bane lignede det ellers soleklar sejr til Steen Juul 
med Champions Peak, som førte med ”et halvt 
opløb”, men den måtte se sig slået kort før mål af 
en raketspurtende Charlie Game med René Kjær, 
som vandt i tiden 1.14,7a/1800m til gode 50.000 
kr. i førstepræmie. Det var Charlie Games ottende 
sejr i 2019. Heraf er de seks taget på Jydsk Væd-
deløbsbane, hvor Charlie Game således kandide-
rer kraftigt til at blive Årets Hest.

Finalen i ATAKs Fødselsdagsløb – altså Aarhus Trav Amatør Klub – 
var som taget ud af Travsportens ABC. I hvert fald når det gælder 
kuskepræstationen.
For Aarhus-amatøren Flemming Degn kørte et glimrende løb, 
hvor han tidligt kørte frem til en mindre betroet konkurrent, som 
ganske uden sværdslag afgav spidsen til Degns køretur Check It 
Out. Herefter satte Flemming Degn tempoet ned, selvfølgelig for 
at spare krudt til en hastig afslutning.
Og speederen blev hugget i bund med 5-600m til mål, netop som 
løbets favorit Uno Gardenia havde brugt en speed på bageste 
langside på at nå frem til Check It Out. Uno Gardenia havde natur-
ligvis ikke en speed mere indenbords, men gik et udmærket løb 
som femte.
Alt imens var Check It Out stukket af, og den Ole Bender-trænede 
hest sejrede ganske let for Flemming Degn i tiden 1.17,6/2340m 
foran Viola Toft med danmarksmesteren Lars Munk og Cabo 
Suroeste med Heidi Vægter Lønborg.
Det var ikke første gang, at Flemming Degn vandt ATAKs Fød-
selsdagsløb med en Ole Bender-trænet hest. Det skete også i 
2017, hvor U S Flying dog måtte dele sejren med førnævnte Uno 
Gardenia med Emil Helge Mæhlisen.

Degn og Bender nappede igen
ATAKs Fødselsdagsløb

Steinway overlegen
i Fyensløbet
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Få hesten sikkert
igennem vinteren

FODERFOKUS

foderfokus
Få hesten sikkert

igennem vinteren

Tekst: Trine M. Heide, foderinfo.com

Foto: Jesper Elbæk
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foderfokus
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FODERFOKUS

Nu siger kalenderen oktober, og det er nemt 
at mærke – især om morgenen – at varmen 
hastigt er ved at forlade os. Heldigvis har vi 
stadig nogle flotte dage, og vi har stadigvæk 
lys hen til spisetid, så man kan nå at få ord-
net hesten efter arbejde, mens det stadigvæk 
er lyst.

Men selv om det stadigvæk ikke er vinter, 
så er det faktisk nu vi skal begynde at over-
veje, hvordan du får din hest godt igennem 
vinteren, for det er ikke noget man bør gøre 
i sidste øjeblik. Her er nogle gode råd.

Forbered dig på vinteren i god tid
Den måske vigtigste forberedelse til vin-
teren er at skaffe nok grovfoder hjem, så 
man har til hele vinteren. Det er forholds-
vis nemt at regne ud, hvor meget grovfoder 
man skal bruge pr. hest, for man ved oftest 
hvor meget hø eller wrap ens hest får pr. 
dag. Gå ud fra, at du er nødt til at fodre 

med grovfoder i perioden 1. september til 
1. maj, hvilket er 242 dage i alt. 

Hvis du giver din hest 12 kilo pr. dag, så 
skal du købe i alt 2.904 kilo hø eller wrap 
hjem til den, for at have nok til hele perio-
den, hvilket giver lige godt otte minibigbal-
ler af 350 kilo. Men da der også bør være 
en buffer, hvis der er noget af grovfoderet, 
der er dårligt, hvis du får givet for meget 
nogle dage eller lignende, så er det måske 
en god ide at gå ud fra, at du bør handle 
cirka 100 kilo ekstra hjem pr. måned eller 
mere – det er et skøn du må gøre ud fra 
erfaring med tidligere indkøb – hvilket altså 
giver en samlet mængde på 3.704 kilo i alt. 
Det betyder cirka 11 minibigballer af 350 
kilo – for én hest. 

Hvis du har flere, så skal du selvfølgelig 
gange mængden med antallet af heste, og 
det er jo ikke sikkert, at alle hestene får sam-
me mængde pr. dag, så man er nødt til lige 

at bruge lidt tid på at lave den udregning. 
For man har ikke lyst til at stå og mangle til 
den sidste halvanden måned, og så skal ud 
at købe til dyrere penge eller en vare af en 
ringere kvalitet, fordi alt det gode er købt. 
Man har heller ikke lyst til at have købt for 
meget, for fodringsværdien af grovfoderet 
er kraftigt forringet, hvis du gemmer det til 
vinteren efter.

Derudover er det også vigtigt at have 
fundet ud af, hvilket foder man vil fodre 
ens hest med den kommende vinter. Hvis 
man bare vil fortsætte med det foder man 
har kørt med indtil nu, så ændres mængden 
selvfølgelig bare, så den passer til hestens 
behov i løbet af vinteren. Men skal hesten 
skifte foder, så er det vigtigt at være ude i 
god tid, så man kan lave et stille og roligt 
foderskifte over mindst 14 dage, så hestens 
fordøjelsessystem kan vænne sig til det nye 
foder i ro og mag. Det kan også være en idé 
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at få tjekket hesten for orm og eventuelt få 
tjekket tænder, hvis hesten viser tegn på 
ikke at tygge sit foder ordentligt. Det kan 
f.eks. ses ved at hesten taber sit krybbefoder 
ud af munden, mens den tygger eller laver 
sit grovfoder om til grovfoderbolde, at bid-
det generer den eller lignende.

Godfoder ad libitum – hvis muligt
Hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, 
så er det bedste du kan gøre for din hest om 
vinteren at give den fri adgang til hø eller 
wrap af god kvalitet, såvel inde som ude. 
Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre med 
alle heste, men find ud af, hvor meget din 
hest kan tåle som maksimummængde og 
spæd til med krybbefoder eller vitaminer og 
mineraler for at dække hestens behov. 

Grunden til at grovfoder er ekstra vigtigt 
om vinteren er, at det er under fordøjelsen 
af grovfoderet at hesten producerer den 

energi, der skal til for at holde varmen. Den 
producerer også varme, når den fordøjer sit 
krybbefoder, men det er meget lidt i forhold 
til når det er grovfoder, der bliver fordøjet. 

Hvis man har en hest, der ikke tåler større 
mængder af hø eller wrap uden at tage på, 
så kan det være en mulighed at spæde op 
med frøgræs, som ikke indeholder så me-
get energi. Dog må man ikke give mere end 
50% frøgræs, så giver man fem kilo hø, så 
må man ikke give mere end to et halvt kilo 
frøgræs, da det indeholder en del flere ufor-
døjelige fibre.

Hvilke heste har brug for
særlig opmærksomhed?
En sund og rask hest, som får lov at sætte 
vinterpels, kan sagtens klare sig udendørs 
helt ned til under 20 minusgrader, så læn-
ge den har godt læ f.eks. i form af et skur. 
Men der er visse heste, som har bruge for 

lidt ekstra i løbet af vinteren, for at komme 
helt igennem. 

De gamle heste har ikke altid så meget 
at gøre med, når det kommer til at holde 
varmen, og de har brug for mere energi 
igennem deres fodring, for ikke at tabe sig 
i løbet af vinteren. Grunden til dette skal 
findes i, at deres fordøjelsessystem ikke 
længere er så godt, og dermed ikke fordøjer 
foderet på samme måde som tidligere. Der-
for ser man mange heste, der aldrig har haft 
problemer før om vinteren, som pludselig 
taber sig – og det er et stort problem, for 
de gamle heste er næsten umulige at få til at 
tage på igen, før vi når hen sidst på foråret 
eller starten af sommeren. Derfor skal man 
være opmærksom på sin hest, når den når 
seniorårene.

En stor hjælp til disse seniorheste kan 
være at give dem dækken på, så de ikke 
skal bruge ekstra energi på at holde varmen 
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selv. De fleste ungheste kan sagtens holde 
varmen, og klare sig selv igennem vinteren, 
men der kan være enkelte, som har brug for 
at få ekstra foder eller et dækken, for at kun-
ne igennem vinteren uden at tabe sig. Det 
er oftest de føl, som er født sent på sæsonen, 
som har brug for en hjælpende hånd, men 
som med alt andet, så er det vigtigt at tjekke 
alle ungheste individuelt, så de alle sikres 
den hjælp de har brug for.

De tynde og dem, der er ved at komme 
sig efter vanrøgt, har ikke ressourcerne til at 
komme igennem en kold vinter uden at få 
dækken på og få ekstra foder. Disse heste er 
oplagte kandidater til at få hø eller wrap ad 
libitum, samtidig med at de får det ekstra 
foder i tilskud for at sikre, at de ikke taber 
sig yderligere. Dog er det vigtigt at have 
rådført sig med en dyrlæge, hvis man har en 
hest, som har været igennem vanrøgt, hvor 
den blandt andet har fået for lidt foder, for 
at sikre sig, at de ikke får stillet mere foder 
til rådighed, end hvad dens fordøjelsessy-
stem kan holde til. For ellers risikerer man 
bare, at hesten får kolik, og det har den må-
ske ikke ressourcerne til at overleve. 

Heste med dårlige tænder har brug for en 
speciel kost for at få nok fibre, da de ikke 
altid kan tygge hø eller wrap grundigt nok. 
Derfor er man nødt til at finde et alternativ 
til det grovfoder man normalt bruger, og 
der findes heldigvis flere muligheder, som 
kan sikre hesten de fibre den har behov for, 
selv om hesten ikke kan spise det hø eller 
wrap den normalt får. 

Alternativerne kan f.eks. være:
• Snittet græs – fås i mange varianter, både 
hvad angår struktur og snitlængde.
• Fiberpiller – man kan få varianter, der 
enten skal opblødes eller som kan tildeles i 
en vis mængde, før det skal opblødes. Fiber-
piller kan også være en mulighed, hvis man 
har en hest, der skal tage på i vægt.
• Roepiller og grønpiller – skal opblødes i 
mange timer, men de holder godt i vinter-

halvåret, så dér kan man godt sætte dem i 
blød om morgenen, når de skal bruges om 
aftenen. 

For heste med dårlige tænder, er det ekstra 
vigtigt, at deres tænder er tjekket grundigt 
af en hestedyrlæge eller hestetandlæge inden 
vinteren, sådan at du kan være sikker på, at 
de tænder der er, kan klare sig så godt så 
muligt. 

Handler du heste i udlandet, og har du 
lige fået en hest hjem, som kommer fra et 
land, hvor vinteren er meget mild, så er 
det vigtigt at have in mente, at det ikke er 
sikkert, at den vil kunne klare sig igennem 
sin første kolde vinter, uden at man hjæl-
per den ved f.eks. at give den dækken på. 
Det tager de flestes hestes kroppe lidt tid at 
omstille sig fra en mild til en koldere vinter.

Vand
Vand er mindst lige så vigtigt for hesten om 
vinteren, som dens grovfoder er, for hvis 
hesten ikke drikker nok, er der stor risiko 
for, at den får kolik og vægttab er også en 
følge heraf. 

Forskning har vist, at heste faktisk er ret 
så kræsne, når det kommer til deres vand. 
Ikke nok med at det skal være rent, det skal 
sørme også have en bestemt temperatur. 
De fleste heste foretrækker at deres vand 
om vinteren, ligger på mellem 7-18 grader. 
Dette kan være ret besværligt – og for nog-
le umuligt – at tilbyde hestene, da det kan 
være ret bekosteligt at kunne tilbyde tempe-
reret vand. Men man bør dog gennemtænke 
det, og måske se om ikke der findes en eller 
anden måde hvorpå man kan sørge for, at 
en ens hest ikke kun har et alternativ, der 
hedder mellem 0-3 grader koldt vand. 

Det der kan ske, hvis din hest ikke får 
nok at drikke – for eksempel, hvis vandet er 
frosset til is eller er for koldt – er at den risi-
kerer at få kolik, fordi der ikke er nok smø-
relse – væske – til tarmene. Men hvis en hest 
ikke får nok vand, kan det også medføre, at 

de spiser mindre, hvilket igen fører til vægt-
tab og generelt dårligere kropskondition.

Det koster også flere kalorier til hesten 
at drikke koldt vand, da den så skal bruge 
energi på at opvarme vandet til kropstem-
peratur, når det kommer ned i tarmsyste-
met – og det kan faktisk koste en del ekstra 
energi. Altså skal man også medregne ekstra 
energi i hestens foderplan, når man ved, 
man kun kan tilbyde koldt vand til hesten i 
vinterhalvåret. 

Igennem flere år har jeg om vinteren gi-
vet min hest 500 gram mash og en skefuld 
salt i en spand med 12-15 liter lunt vand, 
hver gang den havde været redet, for på den 
måde at sikre mig, at den fik fyldt nogle 
af depoterne op efter ridning. Jeg brugte 
samme kneb om sommeren, dog bare med 
koldt vand i stedet for lunt, for at sikre mig, 
at den fik vand indenbords. Hvis jeg var 
meget i tvivl om, hvor meget vand min hest 
i det hele taget drak – eller hvis hesten viste 
tegn på manglende energi – så fik han sådan 
en spand tilbudt både morgen og aften. 

En hest på 600 kilo drikker i gennemsnit 
mellem 30-42 liter vand om dagen, så ved 
at få hesten til at drikke lige under halvde-
len af dagsrationen på denne måde, så følte 
jeg mig ret sikker på, at min hest ikke ville 
dehydrere. Jeg har heller aldrig haft en hest, 
der har dehydreret, hverken sommer eller 
vinter. 

Jeg valgte at bruge mash til min hest, da 
det var noget han simpelthen ikke kunne 
modstå. Hvis I vil prøve det samme til jeres 
heste, så vil jeg anbefale, at I finder noget, 
som jeres heste ikke kan modstå, men som 
samtidig kan tåle at blive blødt op i vand. 
Heldigvis findes der mange varianter af 
mash, og de fleste heste elsker også klid, så 
der er noget efter alle hestes smag.

Undgå kolik om vinteren
Flere dyrlæger oplever, at antallet af koliktil-
fælde stiger sammen med at kulden komme 
snigende, og det kan der være flere årsager 

FODERFOKUS
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til. Det er helt normalt, at man træner 
mindre, når det bliver koldt – oftest fordi 
man ikke har tiden, da det hurtigere bliver 
mørkt. Men mange glemmer, at de skal 
justere hestens foderplan, så den passer til 
hestens nye behov. Hvis man ikke gør dette, 
øger man sandsynligheden for, at hesten får 
kolik eller nyreslag.

Det kan også udløse kolik, hvis man træ-
ner hesten for hårdt, lige efter flere dages 
eller ugers pause. Man er nødt til at vænne 
hesten gradvist til træningen igen.

Det kan også give kolik, hvis man ikke 
sørger for nok motion til hesten. Heste har 
brug for bevægelse – det er det de er skabt 
til – og deres fordøjelsessystem kan ikke 
tåle, hvis hesten bare står stille. Så selv om 
du ikke har tid til at træne den, så er det vig-
tigt, at du sørger for at den som minimum 
kommer på fold. 

At hesten ikke drikker nok vand – som 
nævnt ovenfor – betyder, at der ikke længe-
re er nok væske og smørelse til at føre fode-

ret videre i fordøjelsessystemet, og det kan 
medføre forstoppelse. 

Det kan også udløse kolik, hvis hesten 
får sand i tarmene, fordi den går rundt og 
forsøger at græsse, selv om det græs, der er 
tilbage, er helt nedbidt. Hvis man kun har 
nedbidt græs tilbage, bør man tilbyde he-
sten en form for grovfoder på folden, helst 
fri af jorden, sådan at hesten ikke får jord 
ned i tarmene, da dette kan udløse sandko-
lik.

Der er en meget nem måde at tjekke på, 
om din hest har sand i tarmene. Tag en gen-
nemsigtig frysepose. Tag et par friske he-
stepærer og put dem i posen sammen med 
vand. Hæng posen op et sted – den skal 
hænge, ikke bare stå – og lad den hænge der 
i 15-20 minutter. Hvis der er sand i bunden 
af posen, har din hest sand i tarmene og du 
bør give den en behandling med f.eks. lop-
pefrøskaller, hørfrø eller lignende.

Forfangenhed forbindes med forår, som-
mer og masser af græs. De færreste forbinder 

det med vinter og frostgrader. Men alligevel 
ses der en del tilfælde af forfangenhed om 
vinteren, selv om det om vinteren – selvføl-
gelig – ikke skyldes græs. Om vinteren skyl-
des det den frosne jord, som hesten bliver 
ømtået af at gå på. En hest med tendens til 
forfangenhed eller med dårlige hove, kan gå 
fra at være almindelig ømtået til at udvik-
le en betændelsestilstand i hovens lameller, 
som så kan udvikle sig til forfangenhed. 

Men man kan forebygge, og dermed und-
gå, at ens hest bliver forfangen om vinteren. 
Så hvis du har en hest med dårlige hove, så 
bør du snakke med din smed og finde ud af, 
hvorfor hovene er i den stand de er, og hvad 
man kan gøre for at behandle dem. Men el-
lers kan almindelige sko eller et par boots 
være en nem løsning.

Hvad kan du ellers gøre?
De fleste heste kommer selvfølgelig helskin-
det igennem vinteren uden problemer, og 
dette skyldes, at man som hesteejer har sør-

FODERFOKUS
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get for, at ens hest har de bedste forudsæt-
ninger for at klare sig godt. Om det så drejer 
sig om specielt foder, ekstra grovfoder, var-
mere dækken, tilbud om lunere vand eller 
lignende – uanset hvad, så er det vigtigste 
man kan gøre som hesteejer at tage hånd 
om den enkelte hests individuelle behov. 

Som foderrådgiver har jeg et par enkelte 
råd, som kan gøre, at du kan være på for-
kant med sygdom eller forringelse af he-
stens sundhed. 

Jeg anbefaler næsten alle mine kunder, 
at de måler deres hestens gjordmål – altså 
hele vejen rundt om hesten i gjordlejet – 
mindst en gang om ugen. Især hvis man har 
en hest, der nemt tager på eller taber sig. 
På den måde kan de være helt på forkant 
med, om deres hest taber sig eller tager på, 
for der skal ikke mange centimeter til, for at 
hestens vægt er steget eller faldt en del. 

Lad os sige, at din hest normalt har et 
gjordmål på 190 centimeter, det er lig med 
562,5 kilo. Formlen hedder: (6,25 x gjord-
mål) – 625. Hvis den tager på, og nu har et 
gjordmål på 193 centimeter, så siger vægten 
pludselig til 581 kilo. Altså betyder ”sølle” 
tre centimer næsten 20 kilo. Det samme 
gør sig selvfølgelig gældende den anden vej. 
Hvis hesten pludselig taber sig, og nu har 
et gjordmål på 187 centimeter, så er det lig 
med 544 kilo.

Så det kan virkelig betale sig at bruge 
de to minutter en gang om ugen, og tage 
gjordmålet på sin hest. For samtidig med, at 
man finder ud af, om hestens vægt er stabil, 
så finder man også ud af, om der er grund 
til at ændre hestens fodring. For hvis først 
en hest begynder at tabe sig om vinteren, 
så kan det være rigtig svært at få den til at 
tage på igen – især hvis den har nogle år på 
bagen. 

Har man en overvægtig hest, så kan det 
være en stor fordel at droppe dækkenet – og 
selvfølgelig ikke klippe den. For ved at tvin-
ge hesten til selv at skulle holde varmen, får 
den brugt en masse energi, og vil dermed 
tabe sig. Bare sørg for ikke at give den ekstra 
foder, for så er det faktisk det samme som at 
give den dækken på.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god vinter.  
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PORTRÆT | JOHN KØHLER

John Køhlers store reklamehest i 
1980’erne var Hairos, som i

1987 vandt Copenhagen Cup.
Foto: Burt Seeger

20 · VÆDDELØBSBLADET · OKTOBER 2019



Tekst: Kim Nielsen

Det er de færreste, der i dag når at fejre jubi-
læum på deres arbejdsplads, og det er meget 
få, der kan præstere at have 40-års jubilæ-
um, som det er tilfældet med John Køhler.

Men det startede længe før, da John 10 år 
gammel fik sit første fritidsjob hos en lokal 
blomsterhandler. Ud over at sælge blomster, 
så introducerede blomsterhandleren den 

JOHN KØHLER
– 40 år i skarpt trav
Den 15. september 2019 var det 40 år siden, at den fynske travtræner
John Køhler startede som travtræner på Fyens Væddeløbsbane. Det blev markeret ved
løbsdagen 22. september, hvor der ventede jubilaren en gedigen overraskelse

unge John til Fyens Væddeløbsbane, og det 
blev hans skæbne.

John Køhler blev tiltrukket af miljøet og 
travsporten, og som 12-13-årig begyndte 
han at komme fast i stalden hos travtræner 
Rudolf Jensen. Godt og vel 50 år senere kan 
han fejre 40-års jubilæum som selvstændig 
travtræner på Fyens Væddeløbsbane. Et 
sjældent jubilæum i en branche, hvor de 
lange arbejdsuger er reglen, hvorimod ind-

komsten er mere usikker. Rudolf Jensens 
stald blev overtaget af John Jensen, også 
kaldet ”Sognefogeden”, og efter en tid hos 
ham, gik turen videre til Henning Jacobsen, 
kaldet ”Penolen” (efter et blyantmærke), og 
Penolen blev for alvor Johns læremester. 

John Køhler kørte sit første travløb med 
Odensepigen som 19-årig uden det store 
resultat. Men inden længe fulgte den før-
ste sejr. Det var med hesten Ortrud i 1975, 

John Køhler i de vante omgivelser i stalden 
på Fyens Væddeløbsbane, hvor han har 
tilbragt tusindvis af timer i sin trænerkarriere.
Foto: Kim Nielsen
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som blev vundet på den nu nedlagte Ama-
ger Travbane i Tårnby.

De gyldne år
John K. Hansen, som han kaldte sig på 
det tidspunkt, eller i daglig tale bare ”John 
K.” blev ansat som jockey hos Henning Ja-
cobsen, og som jockey vandt han 46 løb. 
I 1979 nedsatte han sig så som selvstændig 
træner, og siden er det blevet til langt over 
10.000 løb med 2.153 sejre som resultat pr. 
24. september 2019. John K. blev hurtigt 

en succes. I årene 1981-95 blev han træner-
champion 14 gange på Fyens Væddeløbsba-
ne, hvor han i flere af årene vandt over 100 
sejre. Stimen blev kun afbrudt i 1993, hvor 
en vis Steen Juul tog titlen. 

Der var masser af folk også i dagligdagen 
i John K.’s stald på den tid. Han havde nok 
på dét tidspunkt en anderledes og mere pro-
fessionel tilgang til travsporten, end mange 
af banens mere rutinerede trænere. Vædde-
løbsbanen var dengang sådan et sted, hvor 
klientellet, der kom der, havde en pose øl 

med, når de kom forbi i staldene, hvor de 
ældre trænere gerne drak med. 

Lige da han var startet som selvstændig 
kom der et par hesteejere forbi med den 
obligatoriske pose Albani, hvortil John K. 
spurgte: ”Hvor er min cola?”.

Det forstod de intet af, men forretningen 
skulle jo passes – og det i ædru tilstand. Den 
seriøse indstilling gav da også pote for den 
unge træner.

– Vi havde løbsdage, hvor vi havde mere 
end 30 heste til start. Og der var en enkelt 

På løbsdagen 22. september på Fyens 
Væddeløbsbane blev der holdt surprise-
party for en tydeligt rørt John Køhler, som 
fik løbsdragter i sine gamle farver i gave.
Foto: Kim Nielsen

I forbindelse med John Køhlers 40-års 
jubilæum blev der afviklet et ponyshowløb 
med deltagelse af mange af hans træ-
nerkolleger. John Køhler vandt løbet med 
ponyen Elwis. Foto: Gorm Johansen

PORTRÆT | JOHN KØHLER
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løbsdag, hvor heste i træning eller forspæn-
ding hos mig vandt samtlige løb, erindrer 
John K. Som kontrast til disse tal har John 
Køhler pt. ni heste i træning. Så nogen 
guldrandet forretning er det ikke at være 
travtræner i dagens Danmark. 

– Hellere være halvtosset og have med he-
ste at gøre. Jeg kan ikke forestille mig at lave 
noget andet. Det er det, jeg kan, og jeg skal 
jo have noget at rive i, lyder det fra træneren.

John Køhler har i nærmest samtlige 40 år 
været tilknyttet Fyens Væddeløbsbane, med 
en enkelt afstikker til det jyske.

På et tidspunkt blev han nemlig ansat på 
Hovhedegård med en prøvetid på tre måne-
ders. Men den skematiske arbejdstid med fa-
ste rutiner på faste tidspunkter passede ham 
overhovedet ikke, så det blev ved prøvetiden.

Glæder og skuffelser
Den største succes havde John K. med 
Hairos, hvor han for alvor slog sit navn fast 
inden for travsporten. Nummer to i Dansk 
Trav Derby i 1985 til Hawkeye efter en tap-
per indsats. Året efter en tur til Italien, hvor 
Hairos vandt det europæiske 5-årsmester-
skab på Cesena-banen.

– Her gjaldt det om at komme til spids, 
for de italienske kuske tøvede ikke med at 

køre ned foran en, erindrer John K. Og den 
operation lykkedes. 

I 1987 satte Hairos og John K. kronen på 
værket ved at besejre en stor del af verdens-
eliten i Copenhagen Cup, hvor han henviste 
de to svenske verdensstjerner Olle Goop med 
Grades Singing og Stig H. Johansson med 
Mack The Knife til de næste pladser. Sam-
me år blev parret inviteret til løbet ”Statue of 
Liberty Trot” på Meadowlands i USA, hvor 
den var tredje i indledende afdeling og upla-
ceret i finalen efter dødens. Året efter gik tu-
ren igen over dammen til VM i New York på 
Yonkers Raceay. Her pådrog hesten sig på en 
lidt uforklarlig vis en skade i det ene forben, 
der gjorde, at karrieren stoppede dér. 

– Han var nem at have med at gøre og 
havde det rigtige hoved. Og så havde han i 
Helle Kronkvist en staldpige, der satte ham 
før næsten alt andet.

– Vi forsøgte at bruge Hairos som avls-
hingst, men opdrætterne ville helst have, at 
avlshingstene var født i USA, uanset hvor 
gode de var, så der kom aldrig gode hopper til 
Hairos, fortæller John K.

Tre år efter, at John K. var blevet nummer to 
i Derbyet, og året efter Hairos vandt Copen-
hagen Cup, kom nok karrierens største skuf-
felse. John K. var favorit i Dansk Trav Derby 

med Levelet Tax, der i 1987 havde vundet 
Dansk Trav Kriterium. Han lå helt perfekt i 
andet par udvendigt med 500 meter igen.

– Jeg er stensikker på, jeg ville have vundet, 
siger han 31 år senere. 

Problemet var bare, at da John K. skulle 
trække Levelet Tax ud til det afgørende an-
greb på vej ind i opløbssvinget, ramte han 
den foranliggende Ladoga, der var gået mere 
i stå, end han havde regnet med. Det resul-
terede i en galop, og dermed brast drømmen 
om sejren i Danmarks største travløb.

– Jeg ventede fem meter for længe med at 
trække ud, og bagefter er det jo altid kuskens 
skyld, siger John K., der den dag i dag stadig 
ærgrer sig gul og grøn over den manglende 
Derby-sejr, selv om ”Leveletten” trods alt 
gjorde ham til klassisk vinder i Kriteriet.

Sejrshesten Kandar
I kølvandet på Hairos og Levelet Tax kom 
en anden hest, som har betydet meget i 
John K.’s karriere. 

– Jens Rasmussen fra Stald Susan ringede 
en dag og fortalte, at han havde en meget 
billig løbshest eller en meget dyr slagtehest 
til salg, husker John K.

Hesten var Kandar, en talentfuld hest 
med et skrøbeligt bentøj. John K. fik over-

Ærespræmieløbet for John Køhlers 40-års jubilæum blev vundet af Trophy Spring med Birger Jørgensen i sulkyen. Og gaverne blev naturlig-
vis overrakt i den nye gamle køredragt. Foto: Gorm Johansen
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PORTRÆT | JOHN KØHLER

talt en af sine hesteejere Peter Tornhøj til at 
give de 10.000 kr., som Jens Rasmussen for-
langte, og det viste sig at være et røverkøb.

I 1988-89 satte Kandar nemlig dansk re-
kord ved at vinde 20 sejre i træk. Sejr num-
mer 21 satte fynske Lollo en kæp i hjulet 
for, da Kandar efter startgalop ”kun” var 
anden. Rekorden står den dag i dag, men 
er dog sidenhen blevet tangeret af ligeledes 
fynske Opus GT i 1992-93.

Rekorden blev igen tangeret i 2017 af 
Bandit Brick, hvor der var lagt op til, at den 
skulle slette den gamle rekord. Ved starten i 
Billund blev der uddelt kasketter med tallet 
”21” på til publikum. Om det var hovmod, 
der stod for fald, eller det var skæbnens iro-
ni, skal vi lade være usagt. John Køhler var i 
hvert fald gæstekusk på Preben Kjærsgaards 
Armani S, og netop dén hest besejrede sen-
sationelt Bandit Brick, så Kandar stadig har 
rekorden.

– Dagen efter ringede Bandit Bricks ejer 
og ønskede tillykke. Han fortalte, at han 
egentlig ville have sagt tillykke på selve løbs-
dagen, men at han var alt for sur, fortæller 
John K. med et smil.

Tiderne skifter
Efter en årrække som Fyns absolut førende 
travtræner, er det gradvis gået ned ad bakke 
med resultaterne. Nogen entydig forklaring 

findes der umiddelbart ikke, men generelt 
er antallet af travheste og hesteejere gået en 
del tilbage på Fyn de seneste årtier.

John K. har dog altid haft begge ben på 
jorden, både i op- og nedgangstider. Alle 
ved, at de altid kan komme i hans stald og 
spørge ham til råds eller låne lidt udstyr. Og 
selv om temperamentet da kan slå gnister, 
så er han i bund og grund et roligt gemyt, 
som er vellidt af alle i miljøet omkring væd-
deløbsbanen.

– ”Penolen” sagde altid: ”Husk at hilse på 
alle på vej op. Du skal hilse på de samme 
på vej ned”. Det har jeg prøvet at efterleve, 
siger træneren.

Med nogle få undtagelser, så er det at være 
travtræner ikke nogen økonomisk guldgru-
be. Selv om han er i sin karrieres efterår, så 
investerede John Køhler faktisk sidste år ved 
at købe en gård nær Ryslinge.

– Der er for have bedre forhold for heste-
ne, der ikke har det optimalt, hvis de kun 
står i stalden på væddeløbsbanen.

– Og så var det for at have noget at rive i og 
noget at stå op til hver morgen, når jeg bliver 
pensionist, siger John Køhler om købet.

Han er ikke ovenud optimist, når det gæl-
der travsportens fremtid, hvor tilstanden på 
Fyn er præget af relativt få heste. Men det 
glæder ham, at det går fint med at trække 
publikum til banen i Sanderum, så der er 

En af John Køhlers 
mange sejrsheste 
gennem tiderne var 
Kandar, som stadig 
er indehaver af flest 
antal sejre i træk med 
20. Rekorden deles 
med Opus GT og 
Bandit Brick.
Foto: Burt Seeger
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noget liv på løbsdagene. Noget han giver 
især folkene bag banens sponsornetværk 
æren for.

– Og så har derbyvinderen Gordon Dahl 
sagt, at Fyens Væddeløbsbane er den klart 
bedste travbane i landet. Lige så god som 
de store svenske baner Jägersro og Solvalla, 
siger John Køhler om travbanen, der blev 
omlagt og fik docerede sving i 2011.

Ud over trænergerningen er John Køhler 
også leder af travskolen på banen, og står for 
pasning af ponyerne. Her kan børn og unge 
mennesker prøve kræfter med sporten. John 
K. fremhæver væddeløbsbanen som et mil-
jø, hvor folk, der af forskellige grunde har 
det svært i resten af samfundet, kan blive 
accepteret og få lidt selvtillid. 

– Jeg kan huske flere svært ordblinde, der 
lærte sig selv at læse ved hjælp af travpro-
grammer, fortæller John K.

Selv om John Køhler somme tider kan 
filosofere over, om han skulle have valgt 

et andet erhverv end travsporten for 40 år 
siden, så er selvstændigheden og de socia-
le aspekter noget han værdsætter. Samtidig 
sætter han pris på den lange række af men-
nesker, som igennem tiden er kommet eller 
stadig kommer og givet et nap med i det 
daglige arbejde. En hjælp, der er nødvendig 
for de fleste travtrænere i dag.

I travskolen på Fyens Væddeløbsbane går 
det ældste barnebarn Adam, og han er bidt 
af ponysporten. Til gengæld interesserer 
Johns yngste søn Marc sig overhovedet ikke 
for det med hestene.

Tilbage i de gamle farver
På et tidspunkt havde John K. sagt til noget 
af sit staldpersonale, at han drømte om at 
slutte karrieren i sine gamle farver, hvor han 
havde fejret de største triumfer.

Den idé tog to af de trofaste hjælpere i 
stalden igennem mange år, Camilla Bøge-
lund og Max Nissen, op. De startede en 

hemmelig indsamling, hvor omkring 90 
personer deltog. Ved et ”surprise morgen-
party” på løbsdagen 22. september fik John 
K. så – til sin store overraskelse – en fælles-
gave i form af nye køredragter i hans gamle 
farver.

På selve løbsdagen blev køredragten 
indviet i et showløb, hvor 11 af John K.’s 
trænerkollegaer dystede mod jubilaren i et 
ponyløb. Her var John K. så ubeskeden at 
vinde med ponyen Elwis. De kommende 
sejre i resten af hans karriere vil således blive 
taget i gult og blåt.  

”Penolen” sagde altid: 
”Husk at hilse på alle på 
vej op. Du skal hilse på de 
samme på vej ned”
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GALOP | SCANDINAVIAN OPEN YEARLING SALE

Der var godt gang i højre arm, nikketøjet, pegefingeren eller hvad man ellers bruger
til at byde med hos de fremmødte til årets udgave af

Scandinavian Open Yearling Sale på York Stutteri fredag 13. september.  

Scandinavian Open Yearling Sale

REKORDERNES
AUKTION

Vanen tro var der mange gæster til Scandinavian Open Yearling Sale, og de havde de store punge 
med, for gennemsnitsprisen for de solgte heste satte ny rekord.
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Tekst: Jesper Elbæk

Foto: Burt Seeger

For auktionen slog alle rekorden med hen-
syn til gennemsnitspris på de solgte åringer. 
Når kassen var gjort op, så var solgt hesten 
for 7.948.000 kr. og divideret med de 56 
åringer, der ikke var udgået på forhånd eller 
blev købt tilbage, så landede man på en gen-
nemsnitspris på hele 141.929 kr.

Imponerende cifre, især hvis man skæver 
lidt til de foregående år, hvor man i 2017 
var helt nede at ramme ”bunden” med 
80.082 kr. i gennemsnitspris. I 2018 steg 
gennemsnitsprisen på de solgte åringer til 
128.059 kr., og i 2019 fik prisen så knap 
11% mere opad.

Der var tre åringer, som fik hammerslag 
på over en halv million. Katalognummer 

40 og 87 måtte dele topscorerværdighe-
den, idet de begge blev solgt for 650.000 
kr. Begge åringer har succeshingsten Ap-
pel au Maitre som far. Stutteri Hjortebo 
solgte nummer 40, en hoppe på Cajun 
Cadet-hoppen Viktoria Dream, mens Lö-
beröds Hästklinik AB stod som sælger af 
nummer 87, hvor køber i øvrigt var Stall 
Perlen, som også ejer hingsten Appel au 
Maitre.

Sidste åring over en halv million var ka-
talognummer 60, en hoppe efter Juniper 
Tree og Edge Of Eternity, som blev solgt 
til Havemanns ApS for 520.000 kr. Have-
manns ApS ved Thomas Havemann købte 
i øvrigt også Stutteri Hjortebos nummer 
40 samt to yderligere katalognumre, 23 
en hingst efter Juniper Tree og La Petite 
Chinoise samt 70 en hingst efter Appel au 

Maitre og Miss Cooper, så i alt måtte Ha-
vemanns ApS have checkhæftet frem fire 
gange til i alt 1,7 mio. kr.

22 åringer over 200.000 kr.
Ud over de tre heste til mere end en halv 
million, så var der 19 øvrige heste til mere 
end 200.000 kr. i hammerslag, ganske im-
ponerende og i øvrigt et klart sundheds-
tegn, at så mange heste kan sælges til så 
flotte beløb.

Der var 107 åringer i auktionskataloget. 
14 heste udgik, 37 blev købt tilbage og 56 
blev solgt. Det svarer til en salgsprocent på 
60%, hvilket faktisk ikke er vildt impone-
rende.

Kigger man på de 37 tilbagekøb, så var 
der fem tilbagekøb på over 200.000 kr. (ka-
talognumrene 43, 51, 56, 68 og 105) samt 

Katalognummer 40, en hoppe 
efter Appel au Maitre og Viktoria 
Dream, blev solgt for 650.000 
kr., og blev dermed delt dyrest 
på Scandinavian Open Yearling 
Sale.

Katalognummer 87, en hingst 
efter Appel au Maitre og I Could, 
har et godt øje til fotografen. 
Køberne havde også et godt 
øje til den røde hingst, som blev 
solgt for 650.000 kr.
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Katalognummer 60, en hoppe 
efter Juniper Tree og Edge Of 
Eternity, på vej i stald igen efter 
en fremvisning. Blev auktionens 
tredjedyreste med et hammer-
slag på 520.000 kr.

Stutteri Hjortebo solgte ka-
talognummer 101, en hingst 
efter Sidestep og Star Of Pom-
pey, til træner Niels Petersen for 
400.000 kr.

yderligere fire tilbagekøb på mellem 100-
200.000 kr.

Ser man lidt nærmere på sælgerne, så hav-
de Stutteri Hjortebo 15 åringer med i kata-
loget. Fem af dem var blevet hjemme eller 
var solgt før tid, mens tre blev købt tilbage 
og altså syv blev solgt. Salgssummen 1,78 

mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnits-
pris på godt en kvart million.

York Stutteri havde 17 åringer i kataloget. 
Tre var slettet, én blev købt tilbage og de 
resterende 13 heste blev solgt for i alt 2,27 
mio. kr. eller knap 175.000 kr. i gennem-
snit. Den billigste kostede 10.000 kr. og 

Hele salgslisten
kan ses på hjemmesiden 
www.yearlingsale.dk,
hvor den findes på
forsiden, hvis man
scroller lidt ned

den dyreste 520.000 kr., så York havde no-
get for alle.

Den svenske opdrætter Pernilla Nilsson skal 
også nævnes. Hun havde tre heste med, og de 
blev solgt for hhv. 300.000 kr., 200.000 kr. og 
210.000 kr. Generelt havde de udenlandske 
opdrættere gode priser på auktionen.  

GALOP | SCANDINAVIAN OPEN YEARLING SALE
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EKSPERTANALYSEN
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Lad eksperten gøre det tunge arbejde for dig. 
Få overblik over hestenes form og chancer 

indenfor løbsdagens største stregspil.



STATISTIK | GALOPHESTE

Filmstjerner med
rekord-Derbyer
– Secretariat er stadig hurtigst, mens Tarok er efterladt i opløbssvinget

 Secretariat 

30 · VÆDDELØBSBLADET · OKTOBER 2019



Tekst: Lars Donatzky

Foto: Burt Seeger m.fl.

Der er blevet lavet en del film om væddeløbsheste. I USA bl.a. om 
den kastanjerøde fuldblodshingst Secretariat, der vandt Kentucky 
Derby og Triple Crown i 1973. I Danmark bl.a. en om ”Dannebrog 
på fire ben”, Tarok, der vandt det Danske Trav Derby tre år senere i 
1976. Begge satte løbsrekord. 

Secretariat løb distancen 1¼ mile (2011 meter) på 1 minut 59,4 
sekunder svarende til en travkilometertid på 0.59,4 eller en hastighed 
på 60,7 km/t.  

Tarok løb distancen 3000 meter på netop under 4 minutter sva-
rende til km-tiden 1.19,9 eller en hastighed på 45,1 km/t.

Det er velkendt, at en galophest løber hurtigere end en traver, men 
for mig er det lidt af en gåde, at galophesten reelt set næsten ikke er 
blevet hurtigere de sidste 100 år, mens travhesten har hugget seks 
sekunder af kilometertiden bare de sidste 50 år!

Winston Sisa har med tiden 1.13,3 også taget 6,6 sekunder pr. 
kilometer af Taroks Derbyrekord, da den løb med en hastighed på 
49,1 km/t i 2015-Derbyet 39 år efter Tarok.  

Det svarer til, at Tarok var nået til opløbet og 250 meters-pælen, 
da Winston Sisa overskred mållinjen. Men Secretariat er til gengæld 
ikke er blevet overhalet. Hans tid er ikke blevet forbedret!

Selvfølgelig vil alle have fart
Først skal påstandene om hastighederne dokumenteres lidt mere ge-
nerelt. Med hensyn til travets fart rundt om i verden, har de forrige 
numre af Væddeløbsbladet (august og september) vist, at kilometer-
vindertiderne i travets storløb forbedres med 1-2 sekunder pr. tiår, 
svarende til mellem 5-10 sekunder på halvtreds år, så her skal nu 
fokuseres på galopløb.

Der er blevet fremført argumentet om, at man i galopsporten slet 
ikke fokuserer på tider som i trav, og det er jo ganske rigtigt. Men 
til gengæld er der ikke skygge af tvivl om, at enhver galoptræner og 

opdrætter ville glæde sig over at kunne fremvise en hest, der løb så 
stærkt som Secretariat eller gerne et par sekunder hurtigere. 

The Derby er ældst
Det engelske derby, The Derby eller Epsom Derby er ældst, og som 
man kan se på Graf 1, var der en reel forbedring i de ”meget” gamle 
dage. Tendenslinjen fra 1872, hvor turfen blev opmålt til 2420 me-
ter, viser en fremgang på 1,1 sekund/km pr. tiår indtil 1920, hvor 
fremgangen stort set holdt op. De 20% fra tendenslinjen mest ne-
gativt afvigende vindertider er – ligesom i de forrige statistikker – 
trukket ud af undersøgelsen for at kompensere for år med dårlige 
baneforhold eller speciel taktik.

Både under 1. og 2. Verdenskrig blev Derbyet afholdt som The 
New Derby i ”hurtigere” Newmarket – og de er også udeladt. Måske 
har de hurtigste tider i perioden 1906-1912 sammenhæng med, at 
man omkring dette tidspunkt forlod letridning til stående i korte 
bøjler efter inspiration fra USA! 

The Derby eller Epsom Derbyet i meget gamle dage. De indplotte-
de vindertider er oversat til kilometertider. Her ses på tendenslin-
jens hældning en forbedring på 1,1 sek/km pr. tiår. 

 Secretariat 
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Meget beskeden fremgang
Men ser vi på de sidste 100 år, og medtager et par andre berømte 
galopløb med en lang og traditionsrig historie, får vi et andet billede 
i Graf 2. Igen er vægt fastholdt, bane fastholdt, distance fastholdt, og 
mens der er sorteret 20% negative afvigelser fra i Epsom Derby og 
Prix de l’Arc de Triomphe i Paris, er de ca. 20% fratrukne i Kentucky 
Derby fremkommet ved, at vi kun har medtaget vindertider i tilfælde 
af ”fast track condition”.

Tre af fuldblodets gamle storløb fra England, Frankrig og USA. 
Epsom og Kentucky Derby viser kun en fremgang på 0,1 sek/km pr. 
tiår i de 100 år fra 1920-2019.

Det er muligt, at billedet ligner et sygdomsudbrud af mæslinger, 
men det er vigtigt at fokusere på tendenslinjerne og deres hældning. 
Epsom Derby og Kentucky Derby har ”forbedret” sig 0,1 sekund/
km pr. tiår, svarende til 5-10% af travhestens forbedring i USA og 
Europa, mens Prix de l’Arc er forbedret med 0,5 sekund/km pr. tiår. 
Forklaring på den franske forskel efterlyses!

Status quo
Man skal ikke stole blindt på al statistik, heller ikke på Graf 3, der 
viser udviklingen i fem store galopløb efter 1980. Tendenslinjerne 
markerer udviklingen fra 1980, selv om grafbilledet kun viser udsnit 
fra omkring år 2000. Tilsammen giver linjerne et klart billede af, at 
hastigheden nærmest ikke er forbedret, og Melbourne Cup viser end-
da en svag forringelse, selv om proposition, omstændigheder med 
videre synes ensartede. 

Der er et blåt punkt under x-aksen i 2018 ved 59 sekunder/km, og 
det er noteringen fra Japan Cup, hvor den fænomenale 3-årshoppe 
Almond Eye forbedrede løbsrekorden til 58,6 sekunder/km eller en 
hastighed på 61,5 km/time. 

 

Grafen viser udsnit fra 2000 og frem, men tendenslinjerne beskri-
ver udviklingen fra 1980 til nu. Linjerne er næsten vandrette. Det 
svinger mellem fremgang på 0,3 sek/km pr. tiår til tilbagegang på 
0,4 sek/km pr. tiår.

STATISTIK | GALOPHESTE

 Tarok besejrer Wiretapper 
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Montéfarten forbedres drastisk
Travløb under rytter kan sammenlignes med galop på den måde, 
at de ikke opnår forbedringer mht. sulky, men det betyder ikke, at 
montésporten taber terræn. 

I Danmark sker den store fremgang naturligvis på grund af stadig 
dygtigere ryttere, et større fokus på sporten – og at de bedste heste 
nu også anvendes. Men i Frankrig er sporten jo ældgammel, og som 
et kuriosum skal det nævnes, at der faktisk også blev redet montéløb 
på Eremitagesletten i Dyrehaven før Lyngby-banens åbning i 1885. 
Det handlede vel både om ujævnt underlag og om manglen på eg-
nede køretøjer. 

På Graf 4a er fokuseret på tiden efter 1980, og på de tre mon-
téstorløb i den udstrækning, at distancen har været fastholdt (på nær 
50-100m), og igen så de 20% dårligste er frataget. 

Her ses på fra 1980 til nu en forbedring på 2,5 og 2,5 og 2,7 
sekunder/km pr. tiår for de tre løb, og det er mere end tilsvarende 
sulkyløb for aldersklasserne; Criterium des 3 ans (2,1 sekunder/km 
pr. tiår), Criterium des 4 ans (2,0) og Prix d’Amerique (1,8).

Udviklingen i de tre store montéløb fra 1980 til nu. Man kan her 
især på det røde plot ane en ændring efter den lodrette streg i 
2007, hvor ridestilen ændres. Over hele perioden vises en frem-
gang på 2,5-2,7 sekunder/km pr. tiår. 

 Tarok – Derby 1976 
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Ridestilen ændres
Når der i Graf 4a er angivet en lodret streg i 2007 skyldes det, at der 
i 2006-2008 skete en overgang fra letridning til stående i korte stig-
bøjler. Man kan følge løbet Prix de Cornulier i 2005, 2006, 2007 og 
2008 på YouTube. 2005 alle i letridning, 2006 letridning hos halvdel 
af feltet, bl.a. vinderen Jag de Bellouet, 2007, kun Jag de Bellouet 
(femte) i letridning og 2008, alle i korte stigbøjler.

Denne ændring studeres nærmere i Graf 4b, hvor grafspringene 
(indtil 2006 og efter 2008) i gennemsnit giver følgende vurdering: 
Ændringen i ridestil giver en forbedring på 0,7-0,8 sek/km. 

Efter 2008 ser montéløbenes forbedringstakt (de stiplede linjer på 
graf 4b) ud til at følge de tilsvarende sulkyløb, men det er ud fra 
relativt få data og derfor ret usikkert. Som rettesnor er det dog nok 
rigtigt. 

Springene viser forbedring ved overgang til ny ridestil, og de 
stiplede linjer antyder, at forbedringstakten efter 2008 (0,9 – 0,5 – 
1,2 sek/km pr tiår) svarer nogenlunde til sulkyløbenes forbedring. 
Vurderingen her er noget usikker på grund af få data.

Pacer to sekunder foran traver 
For at runde sulkysporten af, medtages to af de mest velbetalte og 
prestigefyldte pacerløb overhovedet. Meadowlands Pace for 3-års og 
Canadian Pacing Derby for 3-års og ældre.

Den sorte linje i Graf 5 giver udviklingen i Meadowlands Pace 
siden 1980, og den sorte stiplede line viser travets Hambletonian 
Stakes for samme aldersklasse for traverne på samme bane. Linjerne 
følges fint ad, og viser i praksis samme forbedring på 0,9-1,0 sek/
km pr. tiår.

Den røde linje gælder Canadian Pacing Derby, der viser ensartede 
resultater, efter at løbet i 1994 blev flyttet fra Greenwood til banerne 
Woodbine og Mohawk.  Også her er fremgangen på 0,9 sek/km pr. 
tiår. 

Graferne tyder alt i alt på, at udviklingen hos pacerne temmelig 
nøjagtigt følger travets mønster, og at pacerne holder forspringet på 
ca. 2 sekunder pr. km. 

Canadian Pacing Derby er kun med fra 1994, hvor løbet blev flyttet 
til Woodbine og senere Mohawk. Forbedringstakten er 0,9 – 1,0 og 
0,9 sek/km pr. tiår for de tre løb.

Den ”fantastiske” Marita Koch

De sæsonbedste tider på 400m-løb for mænd og kvinder siden 
midten af 1960’erne. Kvindernes røde linje er brudt i 1989 og ad-
skiller situationen før og efter Berlin-murens fald.  De røde firkanter 
1977-1986 viser de år, hvor Marita Koch og tre andre østeuropæ-
iske kvinder var hurtigst. Siden 1989 har kvindernes tider ikke vist 
forbedring. 

Data er taget fra internettet, og jeg har intet specielt kendskab til at-
letikkens rekorder, men det er vel alligevel interessant, hvad statistik 
og kurver kan vise. 

Den røde kurve på Graf 6 er sæsonbedst notering for 400m for 
kvinder, den sorte er for mændene, og der, hvor de røde ”punkter” er 
firkantede, er fra 1977-1986, hvor østblokkens lande var bedst. I syv 
af disse år var det DDR-pigen Marita Koch, der stadig har rekorden 
på 47,6 sekunder fra 1985. 

De østtyske piger havde ofte et noget ”maskulint udseende” i fir-
serne, og var som regel klart foran konkurrenterne i visse atletikdi-
scipliner i disse år, mens det ikke gjaldt de hos mændene, hvor USA 
var foran. Da muren faldt, blev der åbnet for stasi-arkiverne med 
forskellige behandlingsjournaler med bl.a. anabole steroider fra den 
”såkaldte” østtyske statsdoping, og her var Marita Koch også nævnt.

Aldrig testet positiv
Men som hun selv har sagt og gentaget, så er hun aldrig blevet testet 
positiv ved de internationale konkurrencer – og derfor har hun i dag 
stadig OL-medaljer og verdensrekorder! 

Den østeuropæiske overlegenhed medførte, at vesteuropæiske 
kvinder fandt det formålsløst at konkurrere, men det har jo både 

STATISTIK | GALOPHESTE
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Kommentarer og kritik modtages
med glæde på lars.donatzky@outlook.dk

før og siden vist sig, at det ikke kun var østtyskerne, der snød sig til 
bedre resultater.

Når der er penge og prestige involveret, så er der også doping. 
Det gælder naturligvis også i hestesporten, og jeg har personligt den 
holdning, at enhver licensansøger i sporten som et krav skulle under-
skrive et dokument, der accepterede, at et bevidst og bevist forsøg på 
doping ville medføre livslang udelukkelse fra sporten, både på bane 
og som ansat hos træner.

Vi kan nemlig ikke tåle, at vores sport bliver ødelagt. Når vi ser den 
ultimative præstation, skal vi kunne glæde os over den, og ikke straks 
fatte mistanke om doping. Til gengæld skal hestesportens organisati-
oner gøre alt for at afsløre forbryderne.

Når dette er sagt, vil jeg – forhåbentlig uden at være for naiv – ge-
nerelt erklære min tillid til de mennesker, jeg kender i hestesporten. 

Mysteriet!

De tre slags løb; pacer-, trav- og galopløb er sammenlignet fra 
1980 til nu, og tendenslinjerne er fremskrevet i stiplet form til den 
helt umulige situation, hvor pacerne og traverne er hurtigere end 
galophestene.  

Nå, men hvordan bliver fremtiden, og hvorfor ser det ud til, at farten 
hos galophesten er stagneret, mens travhesten stadig buldrer frem? 
Og hvor længe holder tendensen? 

Graf 7 illustrerer jo en situation, som ”alle” anser for at være 
utænkelig. Ingen tror på, at pacere og travere kan komme til at 
løbe hurtigere end galophesten. Det er naturstridigt, når flugtad-
færden for en hvilken som helst hest jo er vild galop.

Jeg har talt med en række fagfolk og specialister inden for både 
trav og galop, og deres input har været stærkt medvirkende til det 
forsøg på en konklusion, der vil blive bragt i Væddeløbsbladets 
Årsrevy 2019 sammen med en analyse af den oprindelige sam-
menhæng mellem trav, galop og pace. Alle tre stammer fra det 
samme ophav, og derved i høj grad den samme genmasse.  

Det er klart, at bedre baner og tekniske forbedringer mht. 
sulkyer og lignende giver en fordel til traverens hastighedsfor-
bedring i relation til fuldblodet, men det er for mig at se lige så 
indlysende, at det er en mindre betydende faktor i forhold til 
forskelle i avlsudviklingen.  

 Tarok – Mesterskab for Danmark 1978  

35 · VÆDDELØBSBLADET · OKTOBER 2019



KLAMPENBORG | KONGELIGT BESØG

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II
var på besøg på Klampenborg Galopbane

Tekst: Jesper Elbæk | Foto: Burt Seeger

#1

#2
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1: Hendes Majestæt Dronningen hilste ud mod publikum fra den 
flotte karet.

2: Det var et imponerende syn, da dusinvis af gardehusarer 
ledsagede Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 
ankomsten til Klampenborg Galopbane.

3: Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie blev vundet af 
Paris Pearl med norske Willa Synøve Schou i sadlen. Unge 
Schou fik efterfølgende lov til at hilse på HM Dronningen, 
hvilket var en oplevelse for livet.

4: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II i samtale med besty-
relsesformand for Dansk Galop, Nick Elsass. 

5: Løbsdagens største løb var Royal Dansk St. Leger, som blev 
vundet af Søren Jensen-trænede Good Fella med Jan-Erik 
Neuroth i sadlen. Good Fella er både opdrættet og ejet af 
Havemanns ApS & Buskop, som efterfølgende også fik lov at 
hilse på majestæten.

6: Klampenborg Galopbanes direktør Carsten Baagøe Schou 
tager imod Hendes Majestæt Dronning Margrethe II i vinder-
cirklen. I midten ses også den mangeårige direktør for Dansk 
Galop, Peter Knudsen.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var på besøg på Klampenborg Galopbane lørdag 28. september. Det er ti år siden 
majestætens seneste besøg på galopbanen. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ankom til Klampenborg Galopbane 
sammen med en armé af gardehusarer. Et smukt syn, og i anledning af det sjældne kongelige besøg, så bringer Væddeløbs-
bladet her en billedkavalkade fra begivenheden.

#5 #6
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PORTRÆT | KARINA MADSEN

Karina Madsen 
kommer fra ridespor-

ten, men har taget 
travsporten til sig efter 
hun mødte travkusken 

Kenneth Andersen.
Foto: Privat
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Tekst: Søren Aaen

Karina Madsens liv har været fyldt med he-
ste, siden hun som ganske lille fik sin første 
pony. Den arbejdssomme nordjyde driver 
sammen med sin far og resten af familien 
en større rideskole i Sulsted et kvarters kør-
sel nord for Aalborg. 

Mere end 100 elever nyder godt af Karina 
Madsens kompetencer hver eneste uge på 
Stald Torpegård, hvor særligt dressur fylder 
en stor del. Med Aalborg-jockeyen Kenneth 
Andersen som sin bedre (?) halvdel, fylder 
heste naturligt meget for den lille familie, 
som også tæller datteren Wilma – og når 
stalddøren er lukket hos ridehestene, så ta-
ger travsporten over for Karina Madsen. 

– Arbejdsdagene er ofte lange, og jeg en-
gagerer mig altid meget i både de elever og 
dressurheste jeg har i ridning, så jeg tilbrin-
ger rigtig mange timer i ”firkanten” hver 
eneste uge. 

– Derfor er travsporten blevet en fanta-
stisk afkoblingsventil Det er muligt at kom-
me ud at få vind i håret, og stadig arbejde 
med det mest fantastiske dyr der findes, 
indleder Karina Madsen, mens aftensma-
den kommer så småt på bordet efter en lang 
dag først på rideskolen, og siden til løb på 
hjemmebanen i Aalborg. 

– Det er jo efterhånden en del år siden 
Kenneth og Pauli (Andersen, red.) fik mig 
lokket på ryggen af en travhest for første 
gang. Den havde tendens til at falde i pas-
gang, og de tænkte, at dressurøvelser kunne 
gøre hesten mere smidig. Første gang den 
startede efter jeg havde arbejdet med den i 
en periode, var den anden, og gangen efter 
vandt den, så det var jo en lidt sjov histo-
rie. Det gav selvfølgelig blod på tanden, og 
det har fulgt mig lidt siden. Jeg synes det er 
spændende at arbejde med heste med diver-
se problemer, som måske kan hjælpes med 

en anderledes tilgang til træning og øvelser, 
forklarer Karina Madsen.

– Det overraskede mig meget første gang 
jeg sad på ryggen af en travhest, hvor meget 
smidigere en dressurhest er. Jeg tror ikke der 
er mange travheste, der kan trave helt frit på 
en ti meter højre og venstre volte. Hvis man 
kan få hesten til at bruge hele kroppen til at 
løbe stærkt, og samtidigt forbedre teknik-
ken for hesten, så må det være et optimalt 
mål at nå. 

– Der er nok mange, som synes jeg er tos-
set med nogle af de heste, jeg giver mig i 
kast med, men det er noget af det jeg mener 
er spændende. Mange af de travheste jeg har 
arbejdet med indtil videre, har haft forskel-
lige problemer, og det har været sidste chan-
ce før pension eller turen til de evigt grønne 

marker, lyder det videre fra Karina Madsen. 
– Det er også besværlige rideheste, jeg 

engang imellem får i ridning, og det ligger 
nok til min natur at tiltrække den slags pro-
jekter, som kræver masser af tålmodighed. 
Samtidig betyder det nok også, at en sejr 
for mig ikke bare er at komme først over 
stregen, eller få flest point i en dressurklasse. 
Udviklingen og forbedringen hos den en-
kelte hest er dét, der tænder mig, slår Karina 
Madsen fast.

Fordomme skulle overvindes
Somme tider forstår man ikke, at hovedper-
sonen i ridesporten og væddeløbsporten er 
det samme firbenede dyr. Grøfterne og mis-
troen har været mange og ofte afgrundsdybe 
mellem udøverne af de to sportsgrene. Men 

En sejr er mere end
en førsteplads

I et liv med heste har Karina Madsen fundet et pusterum fra arbejdet
med spring og dressur, når hun kobler af med travhestene

Karina Madsen tog sin første sejr i 2019 på hesten Sensation. Totalt er det blevet til 10 sejre 
på syv forskellige heste.

39 · VÆDDELØBSBLADET · OKTOBER 2019



PORTRÆT | KARINA MADSEN

med et åbent sind fik Karina Madsen hur-
tigt bekræftet, at de mange forskelle alt for 
ofte blot bunder i simpel uvidenhed. 

– Hvis jeg tænker tilbage, så havde jeg jo 
nok mange af de samme fordomme om-
kring travsport og travheste, som alle andre 
ridehestepiger, smiler Karina Madsen. 

– En travhest var ikke et særlig flot dyr, 
og mange mener ikke, at der bliver gjort det 
samme ud af en traver, som en dressur- eller 
springhest. Men det er jo de typiske for-
domme, som langt henad vejen udspringer 
af uvidenhed. Det er jo en helt anden type 
hest, som er avlet og trænet med fart som 
mål, hvorimod ridehesten er langt mere 
muskuløs, og er trænet og avlet til noget 
helt andet, fortsætter Karina Madsen. 

– Det samme gør sig gældende, når folk 
fra ridesporten ser det udstyr, vi bruger i 
travet. De forstår ikke, at det er for at hjælpe 
hesten, og at travhesten stadig er et glad og 
triveligt individ. Ellers ville vi jo ikke kun-
ne få dem til at løbe så stærkt. Der findes 
jo modsvarende udstyr til ridehestene, som 
travfolk heller ikke vil kunne forstå ved før-
ste øjekast, forklarer Karina Madsen.

Luft under vingerne
Der går uendeligt mange timer i ridehuset 
til optræningen af en dressurhest. En tur 

i skoven eller over de åbne marker er ikke 
hverdagskost, og er ofte blot supplement til 
den egentlige træning. 

– Det er så skønt at rykke ud under 
åben himmel, når man har redet rundt 
inde i ”kassen” en hel dag. Vi har anlagt 
en 1.000 meter bane med sand her hjem-
me på gården, fået skridtbånd, og så kører 
jeg ofte til stranden på vestkysten og træ-
ner travhestene – det er godt både for dem 
og mig, smiler Karina Madsen. 

– Mange af pigerne, som går til ridning 
hos os, synes det er lidt spændende og ek-
sotisk med ”de der travheste”. De vil ger-
ne prøve at ride og køre, og der er nogle 
stykker, som er startet til ponytrav. Hvert 
år har vi ridelejr, og det er blevet et fast 
indslag, at vi er en tur på travbanen, hvor 
ungerne får lov til at prøve at køre eller 
ride. Man kan sige, at vi prøver at bygge 
bro, griner Karina Madsen.

– Man konkurrerer også på to vidt for-
skellige måder, og det er rigtig fedt. Det 
var svært i starten med travsporten, hvor 
jeg følte, at jeg ikke på forhånd kunne 
planlægge, hvad der skulle ske. Jeg kan 
20 dressurprogrammer udenad i hove-
det, og ved præcis, hvad der skal foregå 
hvornår. Uforudsigeligheden var en stor 
udfordring, men det gav også ny tænding 

til mit konkurrencegen, fortsætter Karina 
Madsen. 

– Der har jo ikke været de store stjerner 
mellem de montéheste jeg har haft – end-
nu – men jeg vil meget gerne finde en rig-
tig god hest. De hænger bare ikke på træ-
erne. De gode dressurheste jeg har haft, 
har jeg lavet fra bunden. Det er bare ikke 
let at finde en plag, og så se om det bliver 
en god montéhest. Det kræver enorm tål-
modighed i begge sportsgrene, men også 
masser af held, for alle heste har et natur-
ligt maksimum for deres talent. 

– Jeg har ikke stablet sejre, så det var 
en oplevelse, da jeg kvalificerede mig til 
DM for Montéryttere, også selv om det 
ikke blev til medalje. Fokus har været på 
at få ting til at lykkes med de projekter, 
jeg har gang i. En af de første travheste jeg 
stiftede bekendtskab med var Selena. Det 
var en meget speciel hest med lidt besvær-
ligt temperament, som ingen rigtig kun-
ne lide. Men jeg begyndte at ridetræne 
den, og det resulterede i, at hun vandt sin 
første sejr efterfølgende med Jeppe Juel i 
vognen. Det var en sjov oplevelse, lyder 
det fra Karina Madsen. 

– En anden sjov oplevelse var da vi fik 
Quarnac de l’Iton. En ældre franskmand 
med en hulens masse penge på kontoen. Jeg 

Familien Madsen-Andersen tog på tur til Bornholm sidste år, hvor det blev til en andenplads i Bornholms Montémesterskab på den franske 
hest Quarnac de l’Iton. Foto: Torben Ager
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Karina Madsen har vundet syv løb i 
karrieren, alle i montédisciplinen. Bedste 
placering i sulkyløb er en andenplads med 
hesten Staro Harley. Madsen har dog også 
kun kørt to løb. Foto: Kjeld Mikkelsen

Hvert år afholder Karina Madsen rytterlejr 
på rideskolen på Stald Torpegård, hvor 
dusinvis af børn og unge mennesker del-
tager. En del af dem prøver også ponytrav 
og ponymonté. Foto: Privat

nåede ikke at vinde løb på ham, men han 
har en kanon personlighed. Han havde ikke 
så længe tilbage at løbe i, da vi fik ham, så 
jeg arbejdede meget med at holde ham frisk 
både i benene og humøret. 

– Jeg synes han gik flere gode løb, og vi fik 
nogle andenpladser sammen. Andenpladser 
var han bedst til. Blandt andet tog vi hele fa-
milien på tur til Bornholm med ham, hvor 
vi var med i Bornholms Montémesterskab 
og fik en god andenplads. Det var en sjov og 
spændende tur, fortsætter Karina Madsen. 

Travsporten har bidt sig fast
Karina Madsen har fået blod på tanden, og 
de gode oplevelser i travsporten har for al-
vor fået tag den driftige nordjyde. 

– Jeg er ikke så god til at holde fri. Der er 
altid et eller andet skal laves, men når jeg er 
afsted til trav, så kobler jeg af. Det er noget 

jeg altid ser frem til. Møde en masse søde, 
rare og ikke mindst nye mennesker, og hav-
de jeg heste nok, så startede jeg hver eneste 
gang, der var løb. Jeg er i bund og grund et 
stort konkurrencemenneske, fortæller Kari-
na Madsen. 

– I samme åndedrag kan jeg så tilføje, at 
det også var noget af en tilpasning at vænne 
sig til måden at konkurrere på. Hvis ikke 
jeg kan mine programmer godt nok i dres-
sur, så får jeg ikke point nok, og ender med 
en dårlig placering. I travsporten kan jeg 
have forberedt mig så godt som overhove-
det muligt, og stadig ende på sidstepladsen. 
Det var svært at acceptere, for det var jo en 
direkte udmåling af præstationen. Der er 
ingen dommere at give skylden eller und-
skyldning med at glemme programmet for 
den dårlige placering. Jeg syntes faktisk det 
var lidt pinligt i begyndelsen, når jeg ikke 

blev noget, for hvad tænker de andre mon, 
lyder det fra Karina Madsen.

Men travsporten har også en helt klar for-
del i forhold til, hvad Karina Madsen har 
oplevet i ridesporten. 

– Jeg glemmer aldrig min første sejr. Jeg 
var jo ret ny i travsporten, og kendte ikke så 
mange mennesker. Alligevel sagde Gud og 
hvermand jeg mødte ”tillykke med sejren”. 
Jeg havde en medhjælper med fra ridesko-
len, og vi var helt vildt overraskede. 

– Ridesporten er langt mere snobbet, og 
der ikke mange, som kan glæde sig på an-
dres vegne, sådan som jeg har oplevet i trav-
sporten. Det er en af travsportens helt store 
forcer. Folk er langt mere hjælpsomme, og 
jeg oplever en helt anden interesse og om-
sorg – selv fra mine konkurrenter. Det er 
helt uhørt i ridesporten slutter Karina Mad-
sen.  
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AVL | A ALBORG AUKTION

Canepa Hanover-sønnen 
Austin Broline blev auktio-
nens dyreste med et hammer-
slag på 120.000 kr.
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Tekst: Jesper Elbæk

Foto: Ditte Hesselborg 

Kigger man lidt på gennemsnitspriserne 
på de solgte heste, så lå man på 34.600 kr. 
i 2016, 37.105 kr. i 2017 og 29.736 kr. i 
2018. Årets auktion sluttede med plus 
18,6% til en gennemsnitspris på 35.268 kr.

Alt var dog ikke fryd og gammen, og lad 
os tage fat på den varme kartoffel med det 
samme. Hele tre køb blev annulleret efter 
auktion. To på grund af overdrevent alko-
holindtag og et på grund af en ”mentalt ud-
fordret” personage, som ikke havde noget at 
gøre på en hesteauktion. 

Den sidste kan nok ikke selv gøre for det, 
men det kan de to første så klart. Og lad 
mig bare lade min holdning være fuldstæn-
dig tydelig: Hvis man ikke er moden nok 
til at styre sin brandert, så bliv væk! For det 
første gør du dig selv til grin, og for det an-
det, så er det ikke fair over for en opdrætter, 

at du byder en hest hjem i fuldskab – for så 
at fortryde købet, og lade hesten stå for lud 
og koldt vandt i et vindblæst auktionstelt 
hele søndag.

For det var dét, der skete med en af de 
tre heste. Næsten i hvert fald, for heldigvis 
er der masser af opmærksomme og næste-
kærlige personer på Racing Arena Aalborg, 
så der blev taget hånd om hestene – men 
det var ikke fuldebøtternes fortjeneste. Der 
skal også lyde en lille opsang til den eller 
dem, der havde inviteret disse gæster med. 
For der følger altså et ansvar med sådan en 
invitation.

Formanden maner til besindighed
Efterfølgende var der masser af diskussion 
på facebook omkring, hvordan man fore-
bygger sådan en situation en anden gang, 
og der var konkret forslag om, at man skul-
le lade sig registrere ved indgangen, for at 
kunne byde. Formanden for Opdrætter-

Opdrætterforeningens
auktion i Aalborg
– fremgang på knap 19%
Foreningen af Traveropdrættere i Danmark afholdt igen åringsauktion i Aalborg, 
og efter et lille dyk i 2018, så rettede priserne sig pænt op igen

foreningen, Mikkel Stub Jørgensen, maner 
dog til besindighed.    

– Allerførst vil jeg gerne rose vores sam-
arbejdspartner Racing Arena Aalborg for at 
være med til at lave endnu et godt arrange-
ment. Og til episoden med de annullerede 
køb vil jeg bare sige, at det er første gang 
vi har været ude for det. Hvis man kigger 
lidt på alle de heste vi har solgt i Aalborg, 
så svarer det her til 0,5% – og så skal man 
nok passe på med ikke at skyde gråspurve 
med kanoner.

– Men jeg håber da, at årets fejltrin kan 
være med til, at alle lige tænker sig om en 
ekstra gang. Og at man lige har et øje på 
sine gæster og hinanden, for det her kan in-
gen selvfølgelig være tjent med, lyder det fra 
Mikkel Stub Jørgensen.

Topscoreren var svensk
Som regel er der en enkelt hest, der koste-
de mere end 100.000 kr. på Opdrætterfor-

Den sjællandske opdrætter 
Bo Jondahl havde Charly de 
Noyer-datteren Glide For The 
Win med til Aalborg, og blev 
belønnet med et hammerslag 
på 90.000 kr.
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eningens auktion i Aalborg, og det var der 
også i år. Det var katalognummer 40 Austin 
Broline, som blev solgt til 120.000 kr. til 
Aalborg-træner Anders Pedersen.

Austin Broline er efter Muscle Hill-søn-
nen Canepa Hanover. Det var auktionens 
største tilbagekøb pudsigt nok også. Bjarne 
Danielsen fra Stoholm ved Skive købte sin 
Canepa Hanover-datter Girl On The Beach 
tilbage for 140.000 kr.

I 2017 var der også én hest over 100.000 
kr., nemlig Wishing Stone-datteren Evita til 
105.000 kr., mens man sidste år havde en 
topscorer på 90.000 kr., nemlig Great Chal-
lenger-sønnen Felix Trøjborg.

Kigger man lidt på antal heste, som blev 
solgt til 50.000 kr. eller mere, så er tallene 

fra 2017-2019 otte, seks og otte. Median-
prisen fortæller noget om auktionens styr-
ke og sundhed. I 2017 var medianprisen 
– altså den midterste pris af de solgte heste 
– 34.000 kr. Den faldt så i 2018 til 27.000 
kr., og var i år på cirka samme niveau, nem-
lig 26.000 kr.

Antallet af tilbagekøb er nogenlunde kon-
stant. 12 tilbagekøb og én uden bud i 2017, 
14 tilbagekøb og én uden bud i 2018 og 13 
tilbagekøb og fire uden bud i år. Salgspro-
centen har været på en udvikling fra 74,5% 
i 2017 over 73,2% i 2018 til 70,7% i år. 

Ros til auktionarius og announcer
Slutteligt skal auktionarius Peter Lund fra 
Campen Auktioner og announcer Vagn 

AVL | AALBORG AUKTION

Honum også roses. Mest for at afvikle auk-
tionen en hel del hurtigere end sidste år, 
hvor overbuddene var nede i 500 kr. ad gan-
gen. Det var der heldigvis ikke noget af i år.

Dog kunne denne artikels skribent godt 
have undværet den underholdning, der blev 
skabt af de to herrer, da hestene General 
Lund og Galant Lund skulle i ringen. Men 
det står helt for egen regning, og skæmmer 
i øvrigt ikke mit helhedsindtryk af Lund og 
Honums ellers professionelle afvikling af 
årets Aalborg-auktion.   

Wishing Stone har stor sports-
lig succes i øjeblikket, og de fire 
afkom på Aalborg-auktionen 
gik for hhv. 95.000 kr., 46.000 
kr., 65.000 kr. og 75.000 kr. Her 
er det 15 Givemestoneheart, 
som Aalborg-træner Kaj We-
stergaard fik hammerslag på.

Katalognummer 16 Gibbs var det eneste Dream 
Vacation-afkom på Aalborg-auktionen, og Aal-
borg-træner Casper Jensen fik hammerslag på den 
flotte hest på 85.000 kr.

Læs stort auktionstema
i Væddeløbsbladets Årsrevy
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AUKTIONSRESULTAT 2019
NR. NAVN KØN FAR MOR PRIS KØBER

1 Girlswearsgucci Hoppe Great Challenger Thedevilwearsprada  20.000 Pauli Andersen

2 Gold Light Shadow Hoppe Farifant Lightyear Blåbjerg  10.000 Tom Holst Larsen

3 Got To Be Rose Hoppe Calvin Capar Amorette Sund (SE)  UDGÅET 

4 Get A Wish Hingst Wishing Stone Amanda Vang  95.000 Bo Westergaard

5 Go For Glory Hingst Ens Snapshot Safe Daiquiri (SE)  UDGÅET 

6 Grease Hoppe S J’s Caviar Sigma Vang  UDGÅET 

7 Glad Nock Hingst S J’s Photo Soffi Nock  UDGÅET 

8 Groovy Baby Bounce Hoppe Wishing Stone Sweden Sport (SE)  46.000 Jan Dahlgaard

9 Girlfriend Hoppe Great Challenger Sunstep (SE)  40.000 Bo Westergaard

10 Gogo Hoppe Farifant True Love  12.000 Køb annulleret

11 Gilbert Toft Hingst Ens Snapshot Oline Toft  16.000 Tilbage

12 Golden Flash (SE) Hoppe S J’s Caviar Flash Brodda (SE)  26.000 Morten Juul

13 Gucci Shadow Hoppe Quite Easy Levi’s Lady  UDGÅET 

14 Gizela Enggård Hoppe Farifant Bravida Holmsminde  INTET BUD 

15 Givemestoneheart Hingst Wishing Stone Only For Money  65.000 Kaj Westergaard

16 Gibbs Hingst Dream Vacation Cranberry  85.000 Casper Jensen

17 Goaheadandjudgeme Hoppe Judge Joe Photo  10.000 Tilbage

18 Gefion Henley Hoppe Thai Tanic Maxima  34.000 Tilbage

19 Georgian Downs Hingst Great Challenger Tini Wini Downs  36.000 Knud Mønster

20 Garant Neo Hingst Gigant Neo Sweet Challenger  34.000 Dennis Kristiansen

21 Godi Spring Hingst Trophy Catch Chelsea Girl  28.000 Tilbage

22 Grace Trøjborg Hoppe From Above U S Romance La Marc  17.000 Tilbage

23 Gaute Hingst Thai Tanic Venus V  34.000 Anders Pedersen

24 Gin Tonic Hoppe Great Challenger Cosmopolitan  70.000 Kaj Jensen

25 Good Together Hoppe S J’s Caviar Laritz Coktail  46.000 Kaj Jensen

26 Giantstone Hingst Wishing Stone Dare To Dream  UDGÅET 

27 Ginger Ice Hoppe Great Challenger Jolly Dust  26.000 Bjarne Eriksen

28 Go On Gardenia Hoppe Great Challenger She Loves Marstall  34.000 Knud Mønster

29 General Lund Hingst Ens Snapshot Kate Lund  15.000 Jesper Olsen

30 Google Shadow Hingst Farifant Right Dream K  15.000 Chili Mie Pirchert

31 Garby Rose Hoppe Michael’s Turn Make Room For Me  13.000 Stald Avalon

32 Githa Toft Hoppe Yield Boko Sirid Toft  10.000 Tilbage

33 Gucci Gogo Hoppe Our Love Noble Line  INTET BUD 

34 Gaia Brogård Hoppe Farifant Naval Brogård  16.000 Pauli Andersen

35 Gangster Man Hingst Farifant Outstrip La Marc  15.000 Tilbage

36 Glitterystone Hoppe Wishing Stone Vang  75.000 Bo Westergaard

37 Gazella K Hoppe Great Challenger Diamonds Are Red  38.000 Steen Juul

38 Grazia Hoppe Great Challenger Malaika Djuhm  22.000 Tilbage

39 Godiva Tårs Hoppe Trophy Catch Ravelle H (SE)  15.000 Tilbage

40 Austin Broline (SE) Hingst Canepa Hanover Florida Queen  120.000 Anders Pedersen

41 Gadell Neergård Hoppe From Above U S Flo Jo  28.000 Morten Friis

42 Global Beauty Hoppe Farifant Alicante Ås (SE)  15.000 Keld Christensen

43 Ghostbuster Hingst Judge Joe Simb Laika (SE)  12.000 Katrine Mikkelsen

44 Garsong Sali Hingst Michael’s Turn Ronja Sali  18.000 Brit Ullerup

45 Go Fast Shadow Hoppe Orlando Vici Too Fast Shadow  22.000 Tilbage

46 Gunnar The Gunman Hingst Lavec Kronos Brown Sweet Sugar  34.000 Mads Hviid Nielsen

47 Girlinspector Vega Hoppe Great Challenger Natalie Bork  45.000 Tilbage

48 God Save The Queen Hoppe Yield Boko Split Hanover  32.000 Cecilie Juul Clausen

49 Go Go Girl Hoppe Great Challenger Finess Southwind  30.000 Katrine Mikkelsen

50 Galobra (SE) Hoppe From Above Alizia  24.000 Tilbage

51 Goodrik Hingst Russell Hill Matilde Pil  20.000 Køb annulleret

52 Glide for the Win (SE) Hoppe Charly du Noyer Ready To Glide  90.000 Bo Westergaard

53 Gulla Elholm Hoppe Farifant Malou Elholm  12.000 Kristian Juul

54 Gizmo Gook Hingst Farifant Tender Kronos (IT)  14.000 Jeppe Rask

55 Gonnabe Shadow Hoppe Farifant Wannabe  INTET BUD 

56 Glory Victory Hoppe Great Challenger Lunas Victory  24.000 Flemming Reinholdt

57 Girl On The Beach Hoppe Canepa Hanover Lindy’s Chorus Line  140.000 Tilbage

58 Gigi Rose Hoppe Calvin Capar Jetblack Face  INTET BUD 

59 Great Jersey Hingst Ens Snapshot Baroness Gwin  22.000 Michael Thorup

60 Gullfoss Hoppe Friction Västerbo Niagara  15.000 Christian Lindhardt

61 Justeen Victory (NO) Hingst Great Challenger Justeen Hall (US)  60.000 Ole G. Nielsen

62 Gitano Hingst Varenne Bella Cavalli  UDGÅET 

63 Galant Lund Hingst Michael’s Turn Athena Lund  12.000 Køb annulleret

64 Gavicii T Hingst Ens Snapshot Pandora T  12.000 Søren Bønneland

WC1 Follow Me Sisu Hoppe Even Better Odds Mellby Bitch  25.000 Aase Henriksen
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NICOLAJ ANDERSEN

Nicolaj Andersen og datteren Maria
på æresrunde efter sejren i
Dansk Hoppe Derby med Dream Girl.
Foto: Burt Seeger

Derby-Nicolajs laksestald
– to sejre i træk i Dansk Hoppe Derby
med blot otte heste i stalden
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Tekst: Henrik Berg

I 1960’erne opstod begrebet ”laksestald” 
i forbindelse med den københavnske træ-
ner Leif Nielsens store succes, men mens 
hesteejerne nærmest stod i kø foran ”Lil-
le-Leif ”s stald, er det faktisk gået omvendt 
for Nicolaj Andersen, som på trods af to 
Hoppe Derby-sejre i træk – og en tredje 
stjerne i stalden i skikkelse af Cassiopeia 
– i øjeblikket blot har otte heste på træ-
ningslisten. 

Stalden tæller pt. tre 1-åringer og to 
ustartede 2-åringer, så reelt har Nicolaj 
Andersen kun fire aktive løbsheste. Men 
to af disse har altså vundet Hoppe Der-
by i 2018 og 2019, mens Cassiopeia på 
Derbydagen gav opvisning i Derbysprint i 
rekordtiden 1.11,4a/1600m efter en af de 
flotteste præstationer i dansk travsport de 
senere år. 

Alligevel er der godt med plads i bokse-
ne på Nicolaj Andersens træningscenter i 
Teestrup ved Haslev på Sydsjælland, som 
Nicolaj Andersen selv har bygget op fra 
grunden – men derom senere.

– Det er ikke mig, du skal spørge om, 
hvorfor jeg ikke har flere heste i træning. 
Jeg har tidligere haft fyldt op i stalden, 
men det er jo et spørgsmål om udbud og 
efterspørgsel, og jeg kan ikke tvinge heste-
ejerne til at sætte deres heste i træning hos 
mig, hvis de ikke vil, siger Nicolaj Ander-
sen. 

– Den eneste forklaring er måske, at jeg 
er en ligefrem type, der siger min mening 
om tingene, og det er der måske nogen, 
der ikke bryder sig om. Men jeg vil da 

selvfølgelig gerne have nogle flere heste i 
træning. 

”Det største jeg har været med til”
Dream Girl er Nicolaj Andersens seneste 
stjerneskud, og From Above U S-datteren 
gik til tops i Dansk Hoppe Derby, hvor Ni-
colaj Andersen kom perfekt ud til angreb 
med 500 meter tilbage, og siden afviste en 
stærkt afsluttende Dusty Shadow. 

Vindertiden for Dream Girl blev 
1.13,5a/2000 meter og efter sejrsintervie-
wet var man ikke i tvivl om, at ”Drømme-
pigen” er en hest, der betyder rigtig meget 
for Lunden-træneren – ikke mindst fordi 
Dream Girl er opdrættet af Nicolaj Ander-
sen og hans familie, hustruen Pia og datte-
ren Maria Andersen. 

– Det er helt klart det største jeg har været 
med til inden for travsporten, siger Nicolaj 
Andersen.

Store ord fra en mand, som tidligere har 
vundet Dansk Trav Derby med Chopin 
Toftebjerg og Dragon Flamingo, Dansk 
Hoppe Derby med Turner Shadow, Sun-
beam og Commit Boom Bay samt adskilli-
ge andre storløb. 

– Det var noget helt specielt at vinde 
Hoppe Derbyet med en hest vi selv har 
opdrættet, og det er jo en historie, der går 
otte år tilbage til dengang vi købte moderen 
Parks Winner. Så vi har haft hende fra dag 
ét og selv ført hende frem. 

– Dream Girl viste meget tidligt et stort 
talent, men jeg var lidt ked af hendes stør-
relse, og derfor blev hun matchet lidt forsig-
tigt som 3-års. Dét hun mangler i størrelse, 
har hun imidlertid i rigt mål i moral og 

væddeløbshjerte. Hun er utrolig ambitiøs 
og kan faktisk kun trave, så havde hun været 
en fem-seks centimeter større, er jeg ikke i 
tvivl om, at hun havde været årgangens bed-
ste hest. På grund af sin størrelse, har hun 
måtte kæmpe lidt mere for det, men på den 
gode måde. 

Toppede på det rigtige tidspunkt
I slutningen af 3-årssæsonen blev Dream 
Girl solgt til Team Lunden med den klau-
sul, at hesten skulle forblive i træning hos 
Nicolaj Andersen, selv om han på dét tids-
punkt allerede havde en hest i træning for 
Team Lunden, nemlig Commit Boom Bay. 

– Som altid med mine andre årgangshe-
ste, lagde jeg i vinters en plan for Dream 
Girl ud fra hvilke nogle løb hun var meldt 
i, og i og med at det var en Team Lun-
den-hest, så var det overordnede mål at få 
hende til at toppe i Hoppe Derbyet, siger 
Nicolaj Andersen. 

– Desværre skuffede hun de to første star-
ter i år, så vi måtte konkludere, at hun ikke 
trivedes med ridetræningen, og derfor måt-
te vi lægge træningen om. Derfra er det bare 
gået fremad hele tiden. 

– I den tredje start i Billund mødte hun 
bare en bedre hest (italienske Zante Grif, 
red.), men gik trods alt en 1.12-tid og fun-
gerede rigtig godt igen. 

– Jeg kørte hende med vilje lidt forsigtigt, 
og første gang jeg fyrede hende af fra start, 
var på Fyn i et 4-års hoppeløb, hvor virkede 
stærk hele vejen ind i mål.

– Derbyprøven blev også et taktikløb, 
hvor jeg havde ryg på Dusty Shadow, så der 
kom hun heller ikke til for alvor, men det 

Familien Andersen har selv opdrættet 
Cassiopeia, som imponerede i Derbyweek-
enden ved at vinde på 1.11,4a/1600m.
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et perfekt oplæg til Hoppe Derbyet, hvor vi 
også havde det nødvendige held. 

I Aalborg Hoppechampionat lignede det 
længe en ny sejr til Dream Girl, der over-
tog ind på opløbet, men på en forrygende 
afslutning i sporene nåede Daisy Cash med 
Flemming Jensen frem til kneben sejr. 

– Jeg synes hun gik et kanonløb, men 
taktikken blev lidt anderledes end jeg hav-
de bestemt på forhånd. Hun var ikke rigtig 
”med på noderne” fra start som jeg havde 
forventet, og derfor blev det lidt anderledes. 
Men jeg synes, at Dream Girl faldt med fla-
get på top og viste, at det ikke var tilfældigt, 
at hun vandt Dansk Hoppe Derby. 

– Set i bakspejlet kørte jeg mod de to 
forkerte heste. Jeg kiggede mig omkring i 
sidste sving og troede, at det kun var Jeppe 
Juel med Dusty Shadow og Steen Juul med 
Delicious One jeg skulle køre imod, og jeg 
så først Flemming midt på opløbet. Dream 
Girl kan godt stoppe lidt op, når hun bliver 

alene, men jeg synes stadig, at hun gik et 
kanonløb.

– Næste opgave bliver nu Grand Circle 
4-års Hoppechampionat i Billund den 20. 
oktober og så må vi se, om der kommer fle-
re starter bagefter. Indtil nu har vi ikke haft 
andre planer end årgangsløbene. 

Guldhoppen
Familien Andersen har som nævnt selv op-
drættet Dream Girl, der er andet afkom 
efter den svenskregistrerede, men danskop-
drættede (Kaj Holm) hoppe Parks Winner, 
som Nicolaj Andersen selv havde i træning i 
store dele af hendes karriere. 

– Jeg har altid interesseret mig for avl, 
men det var først med Parks Winner, at ti-
den og overskuddet var der til at føre det ud 
i praksis, siger Nicolaj Andersen. 

– De hopper jeg har investeret i, er selv-
følgelig nogle, som jeg synes er interessante, 
og jeg har prøvet at følge den linje, jeg har 

lagt for det ud fra de idéer og teorier jeg har. 
Parks Winner er den eneste hoppe, der har 
haft afkom til start hidtil, og det ser da ud 
til at fungere meget godt. 

– Parks Winner har i år fået et hoppeføl, 
Hope, efter Quite Easy U S. Føllet er dermed 
trekvartsøster til Dream Girl, idet From Abo-
ve U S og Quite Easy U S har samme mor i 
Valley Victory-hoppen Marita’s Victory. 

– Jeg troede meget på From Above U S, 
men Dream Girl skuffede mig lidt størrelses-
mæssigt, og det var årsagen til, at vi bedæk-
kede med Quite Easy U S sidste år, og det føl 
hun har ser rigtig godt ud.

– Efter Dream Girl fik Parks Winner hop-
pen Elsa Lane (Lindy Lane), som vi desvær-
re måtte aflive for to måneder siden efter et 
uheld i folden. Hun var ellers lige ved at være 
klar til prøveløb, så det var utrolig ærgerligt. 

– Derefter har hun fået en F’er, Final 
Countdown (Ens Snapshot), der er solgt, 
men som jeg stadig har i træning. Han træ-

Maria og Nicolaj Andersen sammen på gården i Teestrup ved Haslev på Sydsjælland. Foto: Henrik Berg

NICOLAJ ANDERSEN
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ner fint efter omkring 1.30/2000 meter, 
men er ikke aktuel som 2-års. Det er dog 
muligt at han skal godkendes i prøveløb 
sidst på året. Parks Winner kom desværre 
ikke i fol i år.

Ny følhoppe
Foruden Parks Winner har Nicolaj Ander-
sen yderligere to følhopper; Smaragd (Great 
Challenger -D’Cherie/New Quick) og Vive 
La Vie (Quaker Jet - Elegante Frøkjær/Smo-
kin Yankee). 

Smaragd er halvsøster til Takethem og 
helsøster til sejrshestene Osbourne og Ra-
leigh, mens Vive La Vie er halvsøster til 
blandt andet den dobbelte DM-vinder og 
kommende VM-deltager Slide So Easy, så 
det er afgjort et par hopper med papirer i 
orden. 

– Jeg havde selv Smaragd i træning i hele 
hendes karriere og hun var en rigtig fin hest 
med en meget høj sejrsprocent (11 sejre i 41 
starter, red.), siger Nicolaj Andersen.

– Hendes første afkom, Footloose (hingst 
efter From Above), måtte desværre aflives 
efter et uheld i folden hjemme hos ejeren, 
men den næste, Ghost (hingst efter Muscle 
Massive) ejer vi stadig selv, og han tegner 
lovende, synes jeg. Han er kørt til og er stille 
og roligt påbegyndt træningen. 

Smaragd har i år fået et hingstføl efter 
Muscle Massive og er nu i fol ved Express 
Bourbon. 

– Vive La Vie købte jeg i sommers af Lun-
den-amatøren Martin Jahn. Hun er i fol ved 
Ens Snapshot, så der kommer to føl næste år. 

Familiens følhopper har i sommers gået 
i løsdrift på Nykøbing Falster-amatøren 
Katja D. Nielsens gård i udkanten af Røn-
nede sammen med vinder af Aalborg Hop-
pechampionat, Ups Simoni, og hendes føl 
fra i år, men i begyndelsen oktober måned 
vendte de hjem til deres egen boks på går-
den i Teestrup. 

– Når føllene bliver taget fra hopperne i 
oktober måned, kommer de ud i en anden 
løsdriftsfold i nærheden, hvor de går vinte-
ren over og siden kommer de hjem til os, så 
de kommer ikke i boks før de er halvandet 
år. Det giver nogle fine og stærke føl er min 
erfaring, siger Nicolaj Andersen.

Usikker fremtid
Det er ingen hemmelighed, at størsteparten 
af de danske travtrænere er tvunget til at 
tage arbejde uden for travsporten for at få 
økonomien til at hænge sammen, og Nico-
laj Andersen er ingen undtagelse. Han har 
således siden december 2018 været ansat på 
fuldtid i entreprenørfirmaet PMT Group, 

hvor han blandt andet graver ud til kabler 
for elektricitetsselskabet SEAS-NVE. 

– Der skal jo mad på bordet, så der er 
ikke så mange andre muligheder. Jeg har 
da overvejet at lukke biksen – det har jeg 
gjort flere gange – ikke på grund af antal-
let af heste i træning, men mere fordi jeg 
efterhånden ikke har den store tro på trav-
sportens øverste ledelse. De har så mange 
tanker og visioner, men der sker bare in-
genting, siger Nicolaj Andersen. 

– En af de ting de tog frem sidste år var 
anpartsidéen ”Share a horse” som er inspi-
reret af Easy KB, men hidtil er der ikke 
skete noget som helst i den sammenhæng. 
Hver gang jeg har spurgt hvordan det går, 
så er det ”lige om hjørnet” – men jeg er 
begyndt at miste troen på det. Jeg synes det 
er for dårligt, at man ikke gøre ud af at 
skabe nogle flere anpartsstalde, som efter 
min mening er den eneste måde at redde 
travsporten. Vi brænder jo allesammen for 
sporten, men jeg er bange for, at det snart 
er ved at være for sent. 

– Nu er en træner som Peter Jensen lige 
stoppet og han har ellers haft stor succes, 
men det han beskriver, kender vi jo alle-
sammen. Vi slider os halvt ihjel, men jeg 
tror ikke ledelsen er klar over, hvor hårdt 
arbejde det egentlig er at være travtræner. 

– Hver gang der kommer en ny leder, 
er der ikke grænser for, hvor godt det bli-
ver, men det er den samme ”melodi” vi 
har hørt så mange gange før. Man slår alt 

for store brød op og jeg kan da og tvivle 
lidt på, hvad den nye direktør for Dansk 
Hestevæddeløb kan udrette, når han intet 
kender til hestesporten på forhånd. 

– Der bliver færre og færre hesteejere i 
dansk travsport, og noget af det vi tørster 
allermest efter, er projektet ”Share a horse” 
som jeg tror på, kan være med til at få hju-
lene i gang i dansk travsport igen. Jeg tror 
det er vigtigt for os som trænere at kunne 
tilbyde hesteejerne noget andet, og så vil 
det samtidig tage arbejdsbyrden lidt fra os 
omkring fakturering m.m. Som det er nu, 
har vi alt for mange kasketter på os. 

En kommende elitehoppe
Nicolaj Andersen har selv haft stor succes 
med to anpartsheste, Commit Boom Bay 
og Dream Girl, der begge vandt Dansk 
Hoppe Derby for Team Lunden – den uden 
sammenligning mest succesrige anparts-
stald i dansk travsport i de senere år.

Førstnævnte blev efter 4-årsssæsonen ved 
lodtrækning vundet af to brødre, som efter-
følgende solgte hesten til et konsortium be-
stående af fem personer – heriblandt Team 
Lundens primus motor, Carsten Bundgaard 
– men der har været lidt længere mellem 
”snapsene” her i 5-årssæsonen. 

– Commit Boom Bay har altid tabt spor-
lodtrækningen til Carna Sensei, men jeg 
synes egentlig, at hun har gjort det godt. 
Desværre løb hun ind i en downperiode, 
men i Derbyweekenden synes jeg hun vi-

Der er i alt 26 bokse på Nicolaj Andersens gård i Teestrup.
Men langt fra alle bokse er fyldt op. Foto: Henrik Berg
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ste, at hun er på rette vej igen, siger Nicolaj 
Andersen.

– Jeg holder stadig Commit Boom Bay 
som en bedre hest end Cassiopeia, der også 
har gjort det rigtig godt, men hun møder 
jo en helt anden modstand i og med at hun 
har tjent over en million. Det betyder også, 
at løbene ikke lige frem hænger på træerne, 
så vi er tvunget til at starte hende i det hårde 
selskab hver gang. 

– Med sejren i Aalborg i Store Pris-week-
enden i ny banerekord, 1.11,6a/1600m vi-
ste hun, at hun er tilbage på toppen, men 

Nicolaj Andersen sammen med 
følhopper og føl. Kort før redaktionens 
deadline blev alle disse dog annonce-
ret til salg.
Foto: Henrik Berg

Maria Andersen sammen med 
2019-føllene Hope (Quite Easy U S) 
og Hamilton (Muscle Massive).
Foto: Henrik Berg

det havde jeg også en feeling for at hun var 
efter løbet i Derbyweekenden. 

Commit Boom Bay har efter redakti-
onens deadline været til start i et 4-5-års 
hoppeløb på Kalmar med 200.000 s.kr. til 
vinderen. 

Sikke et væddeløb!
Selv om Commit Boom Bay ifølge Nicolaj 
Andersen er en bedre hest end Cassiopeia, 
så har sidstnævnte trods alt også flere gan-
ge vist meget stor kapacitet. I fjor blev det 
således til sejr i Hoppe Derby Consolation 

og på Derbydagen i år gav Cassiopeia opvis-
ning i Derbysprint, der vil blive husket for 
en forrygende duel mellem Cassiopeia og 
Tough Mccoy med Johnni Olsen i sulkyen. 

Begge kuske var ude efter føringen og det 
betød en åbning de første 500 meter efter 
1.05,8! 

Johnni Olsen pressede fortsat på, og først 
efter 700 meter valgte Aalborg-amatøren at 
gå ned i ryg med Tough Mccoy, mens Cas-
siopeia fortsatte i toptempo. Kilometeren 
blev således passeret efter 1.09,9. Mange 
havde nok ventet, at Cassiopeia ville blive 

NICOLAJ ANDERSEN
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Nicolaj Andersen venter lettere utålmodigt på Dansk Hestevæddeløbs hesteejerinitiativ
omkring anpartsheste ”Share A Horse”. Foto: Burt Seeger

træt til slut, men hun sejrede i stedet gan-
ske overlegent i fornemme 1.11,4a/1600 
meter – afgjort en af Derbydagens største 
præstationer. 

– På bagerste langside troede jeg heller 
ikke på, at hun ville holde til mål, men jeg 
animerede hende faktisk aldrig, og hun løb 
stærkt hele vejen, siger Nicolaj Andersen, 
som i sejrsinterviewet efter løbet blandt an-
det kritiserede Johnni Olsen for hans særde-
les offensive kørestil. 

– Jeg sagde, at jeg syntes han misbrugte 
sin hest, og det har jeg fået kritik for, men 
jeg mener ikke at han kører sin egen chance, 
når han har pisken på sin hest allerede efter 
7-800 meter, siger Nicolaj Andersen. 

– Allerede da jeg så startlisten vidste jeg 
inderst inde godt, at der ville blive knald på 
fra start, da jeg godt kender Johnni Olsens 
kørestil, men jeg troede faktisk, at han vil-
le besinde sig, da han kunne se, at jeg ikke 
ville slippe. Han kunne måske have fået 
andenpladsen, hvis han havde kørt anderle-
des, men det er jo hans problem.

– Jeg vidste godt, at Cassiopeia ville gå et 
godt løb, idet hun gangen før havde gået 
et fantastisk løb på Jägersro, hvor hun var 
nummer fem – men det kom alligevel lidt 
bag på mig, at hun kunne stå hjem efter den 
hårde åbning. 

I den efterfølgende start på Jägersro hav-
nede Cassiopeia desværre i dødens, og måtte 

tage til takke med femtepladsen, men ingen 
tvivl om, at det er en hest, Nicolaj Andersen 
og (l)ejerne – anpartsstalden Jackpot Club – 
får stor glæde af i fremtiden. 

– Hun bliver lidt gal, når hun skal gå i 
dødens, så det blev forkert på Jägersro, men 
med tanke på løbsafviklingen synes jeg, at 
Cassiopeia var klart godkendt, siger Nicolaj 
Andersen.

– Jackpot Club har lejet Cassiopeia året 
ud, og hun er forblevet i min træning – det 
var betingelsen for at de kunne leje hende. 
Jeg kan jo trods alt ikke så mange heste i 
træning, så jeg er nødt til at se på det på 
den måde. 

Investering i fremtiden
Med et trekløver som Cassiopeia, Commit 
Boom Bay og Dream Girl i stalden, kan 
Nicolaj Andersen ikke klage, og i kulissen 
venter forhåbentlig de næste talenter. 

På Derbyauktionen købte han således 
den 1-årige hoppe Goanna (Wishing Sto-
ne), der er helsøster til stortalentet Fossa, 
som vandt Derbydagens 2-årsløb for Gor-
don Dahl i tiden 1.16,7a/2000m. 

– Goanna kostede 100.000 kroner, men 
det var da heldigt, at auktionen lå dagen 
før Derbydagen – ellers havde hun sikkert 
været meget dyrere, smiler Nicolaj Ander-
sen, der i samme årgang også har føromtalte 
Ghost samt Goman Simoni (hingst efter 

Conny Nobell), der er lillebror til Aalborg 
Hoppechampionat-vinderen Ups Simoni.

– Begge heste er kørt til og skal træne 
på i vinter, men det er for tidligt at sige 
ret meget om hestene. Det virker som et 
par fine individer, som jeg glæder mig til at 
arbejde videre med. 

Nicolaj Andersen har i mange år haft en 
stald på Skovbo, men langt størsteparten af 
træningen foregår på familiens gård, hvor 
”Derby-Nicolaj” har nogle rigtig fine for-
hold. 

– Vi har en træningsbane på 1000 me-
ter, en 600 meter ligeud-bane og en galop-
sandbane på 300 meter. Deruodver har vi 
en walker, der især bliver benyttet meget 
om vinteren, siger Nicolaj Andersen. 

– Da vi købte gården i 2008, havde 
der aldrig været heste før, så jeg har selv 
bygget det hele op fra bunden, inklusive 
træningsbanerne. Vi har 19 bokse i den 
oprindelige stald og én udendørsboks. 
Derudover har jeg bygget en stald med 
plads til seks heste, der er tiltænkt unghe-
stene og følhopperne, men i øjeblikket er 
der altså plads nok.

– Omvendt er jeg kommet så langt, at 
jeg ikke længere vil kæmpe med næb og 
kløer for at være travtræner. Jeg har det 
fint på den måde det fungerer i hverdagen, 
og nyder at komme ud til mine heste, som 
jeg elsker over alt på jorden.   
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AF JESPER ELBÆK

kort

Søndag 29. september var der Jydsk 
2-årings Grand Prix på Jydsk Vædde-
løbsbane i Aarhus. I 2-årsløbene er der ikke 
kønsopdelt, så der var fem hopper og seks 
hingste med i løbet.
Derbyvinderen Stutteri Disney v/Keld Gre-
gersen havde tre deltagere med; favoritten 
Fossa, outsideren Fly High Shadow samt 
Flora, som ikke var tiltænkt ret stor chance i 
løbet med kun én start på bagen.
Men Flora kan heldigvis ikke læse travpro-
grammer, så hun gik til spids for Aalborg-ku-
sken Kasper K. Andersen – og der blev hun 
så resten af løbet! Sejr foran Fossa – dermed 
dobbeltsejr til Stutteri Disney – og Peter 
Rudbeck-trænede Fox On The Run i tiden 
1.17,7a/1800m.
Og hvem er Flora så efter? Ja, Wishing Stone 
selvfølgelig… Det samme er andenhesten 
Fossa, så Wishing Stone fortsætter altså 
med at dominere. Flora vandt til 28 gange 
pengene i totalisatoren.
Der var 137.500 kr. i førstepræmie til Flora, 
og det var faktisk den bedste hest, der kunne 
vinde af Keld Gregersen tre deltagere, for den 
nordjyske forretningsmand står også som 
opdrætter af Delila Sund-datteren. Så efter 
mange år uden laurbærkranse, så er der nu 
kommet tre styks på en måned; Dumbo (Der-
by), Fossa (Auktionsløb) og Flora (2-årings 
Grand Prix).

I Aalborg Store Pris-weekenden er det blevet en tradition, at der 
afvikles auktionsløb for både hopper og hingste/vallakker. I starten var 
det kun forbeholdt heste, der havde været med i auktionskataloget i 
Aalborg, men de seneste par år har også hestene fra Derbyauktionen 
haft mulighed for at starte.
I hoppernes version i år vandt Wishing Stone-datteren Faststone. Det 
gjorde den ganske let i tiden 1.20,0a/2140m, og blev belønnet med 
50.000 kr. Det var på dét tidspunkt hestens tredje sejr i lige så man-
ge starter, og siden er det blevet til en tredjeplads efter galop i Jydsk 
2-årings Grand Prix Consolation.

Årets helt store reklamehingst må være Wishing Stone, som blandt 
andet opnåede dobbeltsejr i Dansk Trav Derby i form af Dumbo og 
Donatello Garbo.
Men Wishing Stone kan også gøre sig gældende i F-årgangen, og er 
fædrene ophav til både vinderen af hoppeløbet, Faststone, samt i hing-
stenes løb, idet Fossa vandt med Steen Juul i sulkyen.
Fossa var storfavorit i løbet, og sejrede da også ganske afstoppet i tiden 
1.18,7a/2140m foran Fly By So Easy og Frank Jr Bounce.
Senere har Fossa været anden til staldkammeraten Flora i Jydsk 
2-årings Grand Prix, og fremstår som den bedste 2-åring i Danmark 
forud for Dansk Opdrætningsløb ultimo oktober.

Wishing Stone
tog sig af begge auktionsløb

Pigen snød drengene
i Grand Prixet

Faststone var hurtigst
i Auktionsløb for hopper

52 · VÆDDELØBSBLADET · OKTOBER 2019



Det lignede længe, at Hoppe Derby-vinderen Dream Girl ikke 
ville give de øvrige hopper chance for revanche i Aalborg 
Hoppechampionat. Ind igennem sidste sving angreb Dream 
Girl nemlig stærkt, og skaffede sig hurtigt mange længders 
forspring.
Undervejs havde Delicious One ført an for Steen Juul, men 
den var slået midt i sidste sving – og løbets spilfavorit Dusty 
Shadow så heller ikke for alvor sejrsfarlig ud. Så hvem skulle 
kunne true Dream Girl og Nicolaj Andersen?

Det kunne ”ismanden” Flemming Jensen såmænd. For selv 
om han med 350m til mål sad allersidst med Daisy Cash, så 
kunne den på en raketafslutning langt ude i banen netop nå 
frem til Dream Girl, som tog farten lidt af, da hun kom alene i 
front.
Vindertiden 1.14,2a/2140m og der var 75.000 kr. i førstepræ-
mie. Dream Girl blev anden og Dusty Shadow holdt tredje-
pladsen før Delicious One og Dicte Skovsende.

I Dansk Trav Derby så det længe ud til, at 
Steen Juul-trænede Daytona, kørt af den sven-
ske catchdriver Thomas Uhrberg, skulle vinde 
– men det blev til galop på bageste langside, 
hvorefter Dortmund, Donatello Garbo og Dum-
bo tog over.
I Aalborg fik Daytona så revanche. Spidsen blev 
erobret relativt tidligt, og da de værste mod-
standere samtidig havde lidt trafikproblemer, 
så blev det til forholdsmæssig sikker sejr i tiden 
1.14,7a/2140m. Altså langsommere end hop-
pernes finale dagen før.
Donatello Garbo blev anden på en flot afslutning, 
mens Derby-vinderen Dumbo også leverede en 
pæn afslutning som tredje. 
Daytona starter næste gang i Grand Circle 4-års 
Championat 13. oktober, mens Donatello Garbo 
deltager i Europa Derbyet dagen før efter flot 
kvalifikation på Solvalla 28. september.

Daytona fik
sin Derbyrevanche

Daisy Cash vandt Aalborg Hoppechampionat på kanonspeed
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OSTED ANTIK & DESIGN 
søger medarbejder

– deltid eller fuldtid

Travtræner/hestepasser søges til 
ambitiøs travstald beliggende i Osted. 

Her kan du få din egen stald. 

Vi søger en pligtopfyldende person, 
som skal have gå-på-mod og lysten 

til at skabe gode resultater på travbanen. 

Du skal have en del års erfaring i sporten 
samt arbejde på hestens præmisser, 

herunder være loyal, fleksibel og 
komme med nye idéer. 

Vi kan tilbyde et alsidigt og spændende job 
med en god løn og gode arbejdsvilkår. 

Hvis det ønskes, kan vi være eventuelt
 være behjælpelige med bolig. 

Lyder det som et job for dig, så tøv ikke 
med at kontakte os. 

Tiltrædelse hurtigst muligt.

KONTAKT KARINA JOHNSEN
karinajohnsen2014@gmail.com

Tel. 5135 1602

Osted  Antik

Osted  Antik



Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund
Hestesportens Hus · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon 8881 1200

Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00

STARTMELDINGSDATOER:
Tirsdag 26. november: Billund ......................................................... 1. december
 Aalborg ....................................................... 2. december
Mandag 2. december: Charlottenlund ........................................ 6. december
Tirsdag 3. december: Aarhus ......................................................... 8. december
 Skive ............................................................ 9. december
Mandag 9. december: Odense .................................................... 13. december
Tirsdag 10. december: Nykøbing ................................................ 14. december
 Aalborg .................................................... 15. december
Mandag 16. december: Charlottenlund ..................................... 20. december
Tirsdag 17. december: Aarhus ...................................................... 21. december
 Skive ......................................................... 24. december
Torsdag 19. december: Billund ...................................................... 27. december
SØNDAG 22. DECEMBER: Charlottenlund ..........................29. december
Mandag 23. december: Aalborg .................................................... 31. december

 Candy La Marc - Birger Jørgensen - V75 

LØBSDAGE I DECEMBER:
Søndag 1. Billund ...........................................................................kl. 13.15
Mandag 2. Aalborg .........................................................................kl. 17.00
Fredag 6. Charlottenlund ..........................................................kl. 15.45
Søndag 8. Aarhus ...........................................................................kl. 14.00
Mandag 9. Skive ..............................................................................kl. 17.00
Fredag 13. Odense .........................................................................kl. 15.45
Lørdag 14. Nykøbing ......................................................................kl. 12.00
Søndag 15. Aalborg .........................................................................kl. 12.45
Fredag 20. Charlottenlund ..........................................................kl. 15.45
Lørdag 21. Aarhus ...........................................................................kl. 12.45
Tirsdag 24. Skive ..............................................................................kl. 11.00
Fredag 27. Billund ...........................................................................kl. 15.45
Søndag 29. Charlottenlund ..........................................................kl. 13.45
Tirsdag 31. Aalborg .........................................................................kl. 11.00
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TRAVKALENDER

Fredag 6. december kl. 15.45

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

Løb 1 - 2-års løb - I.C. Tvede Memorial
- 2-åringerns Efterårsserie
2-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken. Se 
reglerne for løbsserien.

Løb 2-3 Amerikanerløb
2-14-årige højst 30.000 kr. 2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 245.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved 95.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 5 - Vintergækken - Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 25.001 - 65.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 6 - Travligaen, liga 5
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Hesteejerpokalen
3-14-årige højst 1.150.000 kr. 2500 m. Tillæg 
20 m ved 115.001 kr., 40 m ved 230.001 kr., 60 
m ved 575.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 8 - Travligaen, liga 4
(finale Charlottenlund 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 - Travligaen, liga 3
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

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

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

Fredag 20. december kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 16. december 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 20.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 4.501 kr., 40 m ved 10.001 kr. 
12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
3-14-årige højst 200.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 85.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Travligaen, liga 5
(finale Charlottenlund 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 4 - Travligaen, liga 4
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 210.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 6 - Travligaen, liga 3
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, liga 2 mod liga 1
(finale Charlottenlund 29/12)
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 600.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Duvil-Serien, finale - 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.
Ærespræmie til ejerne af de tre bedstplacerede 
heste.

Løb 9 - Montéløb
4-14-årige højst 400.000 kr. 2000 m. Monté. 
Tillæg 20 m ved 95.001 kr., 40 m ved 195.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

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

Søndag 29. december
kl. 13.45 – V75-dag

OBS! Bemærk startmeldingsdagen/datoen
er en søndag!
Der skal afgives skoinfo til denne løbsdag, senest 
15 minutter før 1. løbs start.

Startmelding:
Søndag 22. december 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 40.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - Vintergækken - Hoppeløbsserie, finale
3-14-årige hopper højst 175.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved 65.001 kr. 
12 startende.
Præmier: 37.500-18.750-9.500-5.500-3.750-
2.500 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
For heste som har kvalificeret sig til start. Se 
reglerne for løbsserien.
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TRAVKALENDER

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

Søndag 8. december kl. 14.00

Startmelding:
Tirsdag 3. december 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 9.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 45.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
2-14-årige højst 30.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - 3 års Løb - ”Made in Denmark”
- Amerikanerløb
3-årige højst 35.000 kr. Danskfødte.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 305.000 kr. 2300 m. 
Tillæg 20 m ved 55.001 kr., 40 m ved 130.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 6
3-14-årige højst 265.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 85.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, liga 4 vs. liga 2
(finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 600.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 150.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Decemberløbet - Travligaen, liga 1 
(finale Lunden 29/12)
3-14-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000-
2.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - 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 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 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.

Lørdag 21. december kl. 12.45

Startmelding:
Tirsdag 17. december 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 7.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 1.101 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 220.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 90.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 110.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Hestesportens Galla 18/1-2020
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 200.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Amerikanerløb - Fordel jockey
3-14-årige højst 400.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er endvidere åbent for heste med højst 
500.000 kr. såfremt de køres af jockey med højst 
8 sejre i 2019.

Løb 3 - Verdi A løb - Amatørløb
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 70.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 4 - Travligaen, liga 5 - Finale
3-14-årige højst 75.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
4.000-4.000-4.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne.

Løb 5 - Hugo & Helge Marks-Jørgensens 
Mindeløb - Stayerløb
3-14-årige højst 450.000 kr. 2950 m. 
Tillæg 20 m ved 112.501 kr., 40 m ved 225.001 kr.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
4.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Travligaen, liga 4 - Finale
3-14-årige højst 150.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
4.000-4.000-4.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne.

Løb 7 - Travligaen, liga 3 - Finale
3-14-årige højst 300.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
4.000-4.000-4.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne.

Løb 8 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
4.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Travligaen, liga 2 - Finale
3-14-årige højst 600.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
4.000-4.000-4.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne.

Løb 10 - Nok’en Frækkert løb
- Travligaen, liga 1 - Finale
3-14-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 75.000-37.500-18.750-11.250-
7.500-5.000-5.000-5.000 (8 præmier) Indskud: 
300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne.

Løb 11 - Nevada F H løb - Frit handicap
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. For heste med 
minimum 5 karrierestarter - og mindst 3 starter i 
Danmark i 2019. 
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Løb 9 – Montéløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 295.000 kr. 1800 m. Monté. 
Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er endvidere åbent for heste med højst 
500.000 kr. indvundet, såfremt hesten endnu 
ikke har sejret i 2019 i minimum 5 starter.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

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

Søndag 1. december kl. 13.15

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
2-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1.951 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 40.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 14.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Vintergækken - Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper højst 25.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 4 - Duvils Amatørserie, Finale
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr., 
40 m ved 85.001 kr., 60 m ved 205.001 kr, 80 m 
ved 595.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken. 12 sække 
Duvil foder til vinderhesten, 6 sække til 2. hesten 
og 3 sække til 3. hesten.
Se reglerne på www.billund-travklub.dk

Løb 5 - Travligaen, liga 5 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, liga 4 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, liga 3 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Travligaen, liga 2 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 600.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Billund Trænerforenings Ærespræmie
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

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

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

Fredag 27. december kl. 15.45

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Startmelding:
Torsdag 19. december 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 5.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 12.000 kr.
1900 m. Autostart. Grundlag 5.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 24.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.500-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Aadum Autoophugs Ærespræmie
- Amerikanerløb
2-14-årige højst 48.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 135.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Finalen 2019 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Montéformløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

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

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

Fredag 13. december kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 9. december 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
2-årige højst 12.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.500-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
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Løb 2
2-14-årige højst 18.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.551 kr., 40 m ved 7.001 kr. 
12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Vintergækken - Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 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 4
3-14-årige højst 212.000 kr. 2640 m. 
Tillæg 20 m ved 32.001 kr., 40 m ved 82.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 715.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 40.001 kr., 40 m ved 95.001 kr., 60 m ved 
255.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 6
3-14-årige højst 135.000 kr. 2640 m. 
Tillæg 20 m ved 56.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Finalen 2019 - Fordel hopper
3-14-årige højst 420.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Løbet er endvidere 
åbent for hopper med højst 600.000 kr.

Løb 8 - Montéløb - Specialløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste uden sejr og med højst 20.000 kr. 
indvundet i 2019 i minimum 5 starter.

Løb 9 - Frisbjerggårds Foderserie 2019,
Finale - Kimber Tops Ærespræmie
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien. Dækken til de 3 bedst 
placerede heste. Gavekort til alle deltagende 
heste. Ærespræmie til vinderens ejer.

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

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

Mandag 9. december kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 3. december 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 9.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 2
2-14-årige højst 50.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 17.001 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 93.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 31.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 120.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 40.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5 - Vintergækken - Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 65.001 - 175.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien. Ærespræmie til vinde-
rens ejer og staldmand.

Løb 6 - Gert Pedersens Mindeløb
- Fordel hopper
3-14-årige højst 205.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand. 
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst 
275.000 kr.

Løb 7 - Montéløb - Amerikanerløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
70.001 kr., 40 m ved 170.001 kr., 60 m ved 
395.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Formløb 1.17,0
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

Tirsdag 24. december kl. 11.00

Startmelding:
Tirsdag 17. december 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, Finale
2-årige. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 20.000-13.000-9.000-7.000-5.000-
3.500-2.500 (7 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien. Ærespræmie til vinde-
rens ejer og staldmand.

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

Løb 3 
2-14-årige højst 12.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 4
2-14-årige højst 22.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5
2-14-årige højst 40.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
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Løb 6
2-14-årige højst 78.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 7 - Fordel jockey
3-14-årige højst 130.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand. 
Løbet er endvidere åbent for heste med højst 
180.000 kr. såfremt de køres af jockey med højst 
8 sejre i 2019.

Løb 8
3-14-årige højst 270.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
OBS! Der afvikles kun ét prøveløb og i tilfælde af 
mere end 12 tilmeldte heste, har prøveløbsheste-
ne fortrinsret til start.

Mandag 2. december kl. 17.00
 

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 - 2-åringernes Efterårsserie
2-årige. 1640 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
2-14-årige højst 4.500 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 11.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 66.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 22.001 kr.
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 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 122.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Montéformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 3 sejre i 2019 eller mere 
end 10 sejre siden 1/1-2016 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.

Søndag 15. december kl. 12.45

Startmelding:
Tirsdag 10. december 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 7.500 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 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 180.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 10.001 kr., 40 m ved 25.001 kr., 60 m ved 
65.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 3
2-14-årige højst 45.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
2-14-årige højst 29.000 kr.
1640 m. Autostart.
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.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, liga 4 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, liga 3 (finale Lunden 29/12)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 885.000 kr.
2140 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. 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.

Tirsdag 31. december kl. 11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Startmelding:
Mandag 23. december 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 - Amatørernes Nytårsfest
3-14-årige højst 315.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 18.001 kr., 40 m ved 48.001 kr., 60 m ved 
120.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 2-5 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 120.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 210.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 505.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Nytårsmontéen
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
50.001 kr., 40 m ved 115.001 kr., 60 m ved 
240.001 kr., 80 m ved 750.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
OBS! Der afvikles kun ét prøveløb og i tilfælde af 
mere end 12 tilmeldte heste, har prøveløbsheste-
ne fortrinsret til start.

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk 

www.nykftrav.dk

Lørdag 14. december kl. 12.00

OBS! Sportsdag
- Kun spil på banen (vinder & plads).
Startmelding:
Tirsdag 10. december 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
3-14-årige. 2160 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.
20 meter tillæg ved vundne 7.501 kr., 15.001 
kr., 25.001 kr. i de sidste 10 starter. Heste uden 
sejr i 2019 gives 20 meter lettelse. Bemærk 
grunddistancen.

Løb 2 - Handicap 1:18,5
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Montéformløb - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere uden montesejr i 2019 (i mindst 2 
montestarter) gives 20 meter lettelse. Bemærk 
grunddistancen.

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.

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

 Casino Gardenia - Knud Mønster - V75 
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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
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
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
GANDHI 2 3 4
GANDHI HJORTSHØJ 2 3 4
GANGSTER MAN 2 3 4
GANGSTERS PARADISE 2 3 4
GARANT NEO 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  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 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
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  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
GESTUS 2 3 4
GET A WISH 2 3 4
GETAFE  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 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  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
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 ICE 2 3 4
GINGER NINJA 2 3 4
GINGIN 2 3 4
GINO 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 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
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  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 STONE 2 3 4
GOLDENSTOCKVISION 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 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
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  3 4

GRANAT SUS 2 3 4
GRANDE FINALE 2 3 4
GRANDE LOVE 2 3 4
GRANDIS  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 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 2 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
GROOVY 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
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
GUTZY 2 3 4
GWEN STEFANI 2 3 4
GYDA MOSEBY 2 3 4
GÅSEFOD P D 2 3 4
GÅSEN 2 3 4

JYDSK VÆDDELØBSBANE
G-Årgangens Klassiske Løb 2020: Jydsk 2-Årings Grand Prix · Jydsk 2-Årings Grand Prix Consolationsløb · Indskud: 25.12.2019: 300 kr.
G-Årgangens Klassiske Løb 2021: Jydsk 3-Årings Grand Prix · Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.12.2019: 300 kr.
G-Årgangens Klassiske Løb 2022: Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix· Indskud: 25.12.2019: 300 kr.
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F THE BIG NEW 3 4
FABIOLA K 3 4
FABRIZIO 3 4
FACE COLLECTION 3 4
FACEBOOK 3 4
FACETOFACE 3 4
FAIRFAX HYRDEHØJ 3 4
FAIRY TAIL 3 4
FAITHFUL P D 3 4
FALCON SALI  4
FALCON SPIN 3 4
FALLULA CLOC 3 4
FALUKA JERSEY 3 4
FALULA 3 4
FAN COOK  4
FANCYSTONE 3 4
FANG GU BAKKELY 3 4
FANNY DAMHUS 3 4
FANTA 3 4
FANTASTIC DESIGN 3 4
FANTASTICO 3 4
FARO LINE 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
FEARMENOW GOGO 3 4
FEBA 3 4
FEDERER 3 4
FEDERICO TINGHØJ 3 4
FEELING FAT 3 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
FELUKKA 3 4
FEMME FATALE 3 4
FENRIK H 3 4
FENWICK 3 4
FEODORA VINCENT 3 4
FERDINAND GOLD 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
FEWOFAKIND 3 4
FEYENOORD 3 4
FIAT 3 4
FIE GAMMELSBÆK 3 4
FIE HELLEBJERG 3 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 K 3 4
FIGHTER VANG 3 4
FIGO VENNEKILDE 3 4
FIJI 3 4
FIKA D 3 4
FIKS PARTY 3 4
FILIBUSTER H 3 4
FILIPPA B 3 4
FILLY 3 4

FILLY WEE 3 4
FILOU D’AMERIQUE 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 3 4
FIORE 3 4
FIREBLADE 3 4
FIREFOOT 3 4
FIRENZE LASER 3 4
FIRKLØVEREN 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
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
FLIK FLAK GRY 3 4
FLINTSTONE 3 4
FLIPTHECOIN 3 4
FLORA 3 4
FLORENTINA 3 4
FLORIANNA 3 4
FLORICAN ROLD 3 4
FLOWER C N 3 4
FLOWER DUST 3 4
FLOWER POWER  4

FLY BY SO EASY 3 4
FLY HIGH SHADOW 3 4
FLYING HYDRUP 3 4
FLYING ICE  4
FLYING LINE 3 4
FLYING STAR 3 4
FOCUS P  4
FOK TORKDAHL 3 4
FOLLOW THE BANK 3 4
FOLLOW YOU 3 4
FONTAINE P D 3 4
FONTANA DAMGÅRD 3 4
FOR LIFE 3 4
FOR U TINNA 3 4
FORAFEWDOLLARSMORE 3 4
FOREVER B T 3 4
FOREVER ICE 3 4
FOREVER PHOTO 3 4
FORGETTHEREST 3 4
FORMENTLIG G K 3 4
FORMIDABLE VINCENT 3 4
FORTUNA K 3 4
FOSSA 3 4
FOURFIVESECONDS 3 4
FOX ON THE RUN 3 4
FOX PHOTO 3 4
FOX S B 3 4
FOXBORO DOWNS  4
FOXIE 3 4
FRAGTEN 3 4
FRAJA ICE 3 4
FRANCIS 3 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

FREDERIK 3 4
FREDERIK MOLS 3 4
FREEHOLD 3 4
FREEMAN 3 4
FREESTYLE 3 4
FREEWAY AVENUE 3 4
FREEZE 3 4
FREIHERR FAUST 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 D 3 4
FRIDA  4
FRIDA FRÆK  4
FRIDAY 3 4
FRISK 3 4
FRITJOF S H 3 4
FRK LUPO 3 4
FRODO CASH 3 4
FRODO VICTORY  4
FROMAJACKTOAKING 3 4
FRONTRUNNER SHADOW 3 4
FROZEN DESIGN  4
FRYGTLØS 3 4
FRØKEN A P 3 4
FRØKEN FIE 3 4
FUEL FLAME  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

JYDSK VÆDDELØBSBANE
F-Årgangens Klassiske Løb 2020: Jydsk 3-Årings Grand Prix · Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.12.2019: 800 kr.
F-Årgangens Klassiske Løb 2021: Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.12.2019: 500 kr.

E M ELEVEN CUP
E TYPE CASH
EA
EAGLE
EAGLE DOLLARS
EARL GREY
EARLY MORNING
EARLY TINGHØJ
EASIERSAIDTHANDONE
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY PEAK
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECCO ELHOLM
ECHEZEAUX
ECHO HILL
ECLIPSE D D
ECU EGEDAL
EDDIE
EDDIE BROGÅRD
EDDIE COOK
EDDIE MURPHY
EDDIE THE EAGLE
EDDIE TRØJBORG
EDELHERR FAUST

EDELWEISS
EDISON CHIP
EDWARD
EENYMEENYMINYMOE
EG HELLEBJERG
EGE
EGGNOG
EIGHTDAYSAWEEK
EIK HINDØ
EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL
EJNAR GARDENIA
EJSING
EL CLASICO
EL NINO TRØJBORG
ELA GAMMELSBÆK
ELDON NEERGÅRD
ELDORADO
ELECTRIC SHADOW
ELEGANT C N
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA DILLI
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELITE SHADOW
ELLA LYNGHØJ
ELLEN

ELLIOT
ELLY TORP
ELTON H
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA M
ELVIRA MAY
ELVIS BORK
ELVITA
EMERSON
EMIL MOSEBO
EMILIE FLAMINGO
EMILIE PILBRO
EMILY SHADOW
EMIR DIAMOND
EMIREN K
EMMA D
EMMA PIE
EMMETT DOWNS
EMOJI
EMPIRE
EMPIRE SISA
EMPOLI
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI

ENDLESS DREAMS
ENDNU EN KÅSGÅRD
ENDO HYDRUP
ENERGY MIX
ENFANT TERRIBLE
ENFORALLE P
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY THE GAME
ENOK
ENOUGH CASH
ENSON
ENTRE HYRDEHØJ
ENVY SECRET
ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO DESIGN
ENZO VICTORY
EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPOS ØSTERVANG
EPSILON TÅRS
ERIC THE EEL
ERICA
ERIK
ERIK CLAUSEN
ERLING

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

EVITA SKOVSENDE
EVITA SØLVTOP
EXCELLENT PRINCE
EXCLUSIVE LASER
EXCUSE ME
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
EXTRA T AAGE
EXTREME
EYE IN THE SKY
EYECANDY
EYEOFTHETIGER D C

JYDSK VÆDDELØBSBANE
E-Årgangens Klassiske Løb 2020: Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.12.2019: 800 kr.
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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 efterfølgende 
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 afde-
ling, men ikke kvalificeret sig til finalen, kan også startmeldes til 
finalen og såfremt, der er ledige pladser i løbet efter startmel-
dingsfristens udløb, vil disse heste blive udtaget efter reglerne 
for udvælgelse af heste til ordinære løb.

Præmiesum i finalen 77.500 kroner:
37.500-18.750-9.500-5.500-3.750-2.500 kr. (6 præmier)

*	 Heste	kan	KUN	slettes	til	finalen	ved	fremsendelse	af	skrift-
lig	dyrlægeerklæring	senest	kl.	11.00	på	startmeldingsda-
gen	til	Finalen	(søndag	22.	december).

Tvivlstilfælde afgøres af Sport & Udvikling

Vintergækken
Hoppeløbsserie

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. Amerikaner-
løb. 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. Licens-
mesterskab.
29/11 – Lunden: Tillæg v. 
100.001/250.001/550.001 kr. 2000 meter.

DECEMBER
2/12 – Aalborg: Formløb. 2140 meter.
9/12 – Skive: Tillæg v. 70.001/170.001/395.001 
kr. 2000 meter.
13/12 – Odense: Specialløb. 2140 meter. Auto.
14/12 – Nykøbing: Specialløb. 2160 meter.
20/12 – Lunden: Højst 400.000 kr. Tillæg v. 
95.001/195.001 kr. 2000 meter.
21/12 – JVB: Højst 295.000 kr. Amerikanerløb. 
1800 meter. Auto.
27/12 – Billund: Formløb. 2000 meter.
31/12 – Aalborg: Tillæg v. 
50.001/115.001/240.001/750.001 kr. 2000 
meter.

Ret	til	ændringer	forbeholdes. 
Af	Sport	&	Udvikling

Montéløb
OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER
(UDEN SU-MONTÉLØB)
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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 29/12 112.000 kr. 112.000 kr. 112.000 kr. 112.000 kr. 165.000 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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KLAMPENBORG GALOPBANE
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Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer:
Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5
Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. For alle 
ligaerne gælder det, at der gives point efter følgende 
skala i de indledende afdelinger: 25-12-8-6-4 point til 
de fem først placerede heste – samt 1 point til øvrige 
startende. Ved et evt. dødt løb gives der point efter den 
opnåede placering, hvilket vil sige, at der ved dødt løb på 
førstepladsen gives 25 point til alle de først placerede 
heste uanset om der er tale om to, tre eller flere heste 
der løber dødt løb. Dette system gælder ligeledes ved 
dødt løb på en af de øvrige pointgivende placeringer.
Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en finale 
giver point. Når finalen i en liga er afviklet starter alle 
heste igen med 0 point i den pågældende liga. I de 
indledende afdelinger udtages hestene efter reglerne 
for udvælgelse af heste til ordinære løb.

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

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

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

For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle 
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point i de 
indledende afdelinger. Antallet af pladser efter point vil/
kan være beskrevet særskilt for hver finale.
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FORSIDEFOTO
Nicolaj Andersen får meget ud af et 
beskedent hestemateriale, og vandt 
Hoppe Derby for andet år i træk.
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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