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GENTLE
TILLY
1.11,2 - 2.343.466 NOK
19 sejre

Gentle Tilly kommer fra en af verdens stærkeste hoppelinjer, hvor samtlige hopper i fem generationer er diplom- eller
elitehopper. Moderen Ticora Tilly er Diplomhoppe og søster til
verdensstjernen Victory Tilly (1.08,9 - 37,7 mio. SEK). Resten
af moderstammen Icora Tilly, Cikora Tilly, Glenna H og Scotch
Dot er Elitehopper.
Gentle Tilly har vundet adskillige V75-løb i Norge og Sverige og
var tredje i finalen i Sweden Cup i 2012. Gentle Tilly har fem
afkom, der har startet, hvoraf de fire har vundet løb. To har allerede tjent >100.000 NOK.
I familien kan også nævnes Brunton Tilly 1.10,0 - 3,8 mio. SEK,
Super Tilly 1.12,6- 2,6 mio. SEK, Golden Tilly 1.13,1 - 2,3 mio.
SEK, Noble Tilly 1.15,3 - 1,6 mio. SEK, Jill Tilly 1.11,6 - 1,2 mio.
SEK, Nice Tilly 1.13,4 - 1,1 mio. SEK, Silva Tilly 1.13,0 - 1,0 mio.
SEK og mange, mange flere.
Super Bowl (US) 1.12,3
Super Arnie (US) 1.11,0

Arnies Likeness (US) 1.15,2

Ticora Tilly (SE) 1.17,6

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

Fremstillet for den norske avlskommission i 2010 med flotte
karakterer. Racetype/præg 8, Kropsbygning og muskulatur
8, Benkvalitet/benstilling 9, Bevægelser 9, Temperament 9,
Helse 9. Kåret i Klasse 1b. Godkendt til avl i Danmark.
STATISTIK NORGE - HINGSTE MED 5-10 AFKOM FØDT I 2015
Hingst
Gentle Tilly
Coktail Jet
Ready Cash
Sam Bourbon
Great Challenger
Ens Snapshot

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

Afkom

Indkørt
NOK

6
9
5
6
7
7

130.500
233.076
120.766
78.000
140.511
121.212

Snit pr.
Snit pr.
startende registreret
65.250
58.269
40.255
39.000
35.128
24.242

21.750
25.897
24.153
13.000
20.073
17.316

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

LEDER

Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet
Foto: Jørgen Bak Rasmussen

FORANDRINGENS
VINDE BLÆSER
Der sker en del i hestevæddeløbsspor
ten for tiden. Tirsdag 9. april var med
arbejderne i Dansk Hestevæddeløb
kaldt til personalemøde, og på dette
møde blev det præsenteret, at Dansk
Hestevæddeløbs direktør siden star
ten, Henrik Friis, havde sagt sin stil
ling op, for at fortsætte som direktør
for spilleselskabet Bet25 med hoved
sæde i Silkeborg.
Henrik Friis har efter min mening
gjort et fremragende stykke arbejde
som direktør for Dansk Hestevædde
løb. Ikke mindst med hensyn til det
politiske arbejde på Christiansborg
sammen med blandt andre den tidli
gere bestyrelsesformand Peter Rolin.
Jeg tør ikke tænke tanken til ende,
hvis daværende kulturminister Mari
anne Jelveds beskæring til et niveau på
cirka 62 mio. kr. var blevet gennem
ført.
Nu kan vi selv være med til at afgøre
vores skæbne. Henrik Friis & Co har
skabt et godt fundament at bygge vi

dere på, men det er klart, at vi skal øge
omsætningen markant, hvis vi skal nå
i mål. Nu bliver Friis så selv en af de
centrale aktører i den udførende del af
opgaven med at vækste omsætningen
i spil på heste. Når Bet25 – og herun
der altså Derby25, som snart kommer
til at udbyde spil på heste – nu skulle
have ny direktør, så er det RIGTIG
godt for hestevæddeløbssporten, at
det blev en person med ”hest i blo
det”.
Nu handler det så om at finde en ny
direktør til Dansk Hestevæddeløb, og
det skal et professionelt rekrutterings
firma hjælpe med til.
Også ændringer
på Væddeløbsbladet
Nej, det er ikke redaktør Elbæk, der
stopper. Tværtimod. Men vi fortsæt
ter den redaktionelle linje, der blev
lagt forud for denne sæson. Så læserne
vil opleve langt færre artikler i Væd
deløbsbladet fra eksempelvis storløbs

dage som Musketerdagen og DM for
Hopper. Disse artikler er for lette,
de er for referatprægede, og Dansk
Hestevæddeløbs øvrige, hurtigere me
dier som Danskhv.dk og facebooksi
den har allerede dækket disse begiven
heder grundigt.
I stedet vil Væddeløbsbladets læse
re blive forkælet med flere portrætter,
mere nørderi omkring eksempelvis
avl, statistik og foder, og vi skruer sam
tidig op for kadencen med at komme
på besøg hos relevante personer.
I dette nummer af Væddeløbsbladet
har vi således været på besøg hos op
drætter Dorthe Christensen, ”heste
hotellet” hos Leif, Pernille og Line
Nørbak, Christian V. Jensen og Frank
Kjelde – og så nørder DTC’s general
sekretær Klaus Storm igennem i må
nedens store avlsartikel.
Rigtig god fornøjelse!
Jesper Elbæk
Redaktør

Henrik Friis har efter min mening gjort et fremragende stykke
arbejde som direktør for Dansk Hestevæddeløb
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GALOP:
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Spændende historier
og aktuelle artikler
– rigtig god læselyst
Jesper Elbæk, redaktør
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BROAD BAHN

166 cm *1.10,2a $ 1.547.988 USD

HAMBLETONIAN-VINDER & ÅRETS 3-ÅRIGE HINGST I USA
5-ÅRIGE OG ÆLDRE
DIZZY BROAD (US)
FLO JO KEEPER (S)
UHAVEADREAM (IT)
AUTOBAHN (S)
BASIC INSTINCT (S)
COMPLETE (DK)
CETON SIMONI (DK)

STARTENDE AFKOM, ANTAL
STARTER OG SEJRSPROCENT
PR. 22. APRIL 2019:

1.157.791 DKK
966.000 SEK
67.124 EUR
500.100 SEK
548.922 SEK
185.200 DKK
130.542 DKK

1.11,5
1.11,8
1.12,8
1.11,9
1.11,6
1.13,9
1.14,6

DOLLY PARK (DK)

35.172 DKK

1.16,4

DIABLO BORK (DK)

47.000 DKK

1.15,7

DREAM LADY DREAM (DK)
LIANA SILVIO (S)

51.285 DKK
45.000 SEK

1.15,2
1.17,9

22.350 DKK

1.14,7

BEDÆKNING

195.000 SEK

1.14,1

• 0 + 19.000 DKK + MOMS

EMOJI (DK)

7.500 DKK

1.18,3

ENERGY MIX (DK)

8.750 DKK

1.17,2

4-ÅRIGE

Én sejr og to andenpladser i fire starter
9 Top 3-placeringer i 15 starter

Sejr og andenplads i to starter

3-ÅRIGE

ERIK CLAUSEN (DK)

Blandt de bedste 3-åringer i Danmark

EASY SO EASY (S)

Blandt de bedste 3-åringer i Sverige
Stort talent hos træner Frantz Praëm

OPSTALDNINGSSTED:
Stutteri Shadow // 9760 Vrå // Tlf.: 20 87 02 15
E-mail: stutterishadow@hotmail.com
www.stutteri-shadow.dk

BOLD EAGLE
5 - 13 - 30,8%
BROAD BAHN
8 - 22 - 27,3%
MUSCLE HILL
102 - 262 - 19,5%
READY CASH
97 - 306 - 16,3%
MUSCLES MASS
23 - 68 - 14,7%
ENS SNAPSHOT
15 - 31 - 9,7%
EXPLOSIVE MATTER 36 - 99 - 9,1%
SCARLET KNIGHT 173 - 570 - 8,9%
CREDIT WINNER
38 - 110 - 8,1%
WEINGARTHER
33 - 108 - 4,6%

• INSEMINERING 2.000 DKK
+ MOMS (DYRLÆGE)

RING TIL NIELS JØRGEN
STUTTERI SHADOW
PÅ (+45) 2087 0215
OG FÅ EN SNAK

GALOP | SÆSONPREMIERE

Klampenborg Galopbane tog hul på sæson 2019 lørdag 27. april, og der venter en række store løbsdage de kommende måneder. Det samme gælder galoppen i provinsen, hvor der vil blive koblet en række events på de 14 rene galopdage.

Galopsæsonen 2019 er under
STARTERENS KOMMANDO
På Klampenborg Galopbane er baneunderlaget forbedret og klar til nye
sportslige udfordringer og præmiesummen i Derbyet bliver markant forhøjet.
Hovedstadsbanen serverer også nye tilbud til hesteejere og publikum.
Provinsen satser også på masser af events og går fra 13 til 14 rene galopdage
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Ud over galopløb kan publikum se frem til en stribe helt nye
aktiviteter; Opvisning med islænderheste, dressurheste
og frisere samt show med Harley-Davidson motorcykler,
amerikanerbiler og ikke mindst en tryllekunstner

Tekst: René Wibholdt
Foto: Burt Seeger

Alt ser således ud til, at den danske galop
sport får en flyvende start på den nye sæson.
– Det er det flotteste løbsprogram, jeg
kan huske i de mange år, jeg er kommet på
banen, siger direktør Carsten Baagøe Schou
fra Klampenborg Galopbane om årets før
ste løbsdag, som fandt sted lørdag den 27.
april.
Programmet talte otte løb med 84 fuld
blodsheste, hvoraf en halv snes stykker tog
turen fra Sverige.
– Vi har forbedret baneunderlaget på en
300 meter strækning ved 1100 meter start
stedet, hvor vi sidste år tog os af opløbs
svinget. Renoveringen betyder, at banen
ikke længere er så ujævn, fortæller Carsten
Baagøe Schou og forklarer, at netop det
ujævne baneunderlag gennem de seneste
år har holdt deltagere fra Tyskland, Norge
og især Sverige væk fra galopbanen i Klam
penborg. Nu forventer han, at hesteejere og
trænere vender tilbage for at deltage i løbe
ne – og ikke mindst for at få del i præmier
ne i den attraktive danske valuta.
Det sportslige højdepunkt er suverænt
Derbyweekenden 10.-11. august, hvor
præmiesummen i Dansk Derby 2019 for
3-årige skandinavisk opdrættede heste er
forhøjet fra 800.000 kr. til 1 mio. kr. Af
andre storløb kan nævnes Pokalløb 30. juni
og Damernes Dag 1. september. Antallet af
løbsdage på Klampenborg stiger fra 20 sid
ste år til 21 i 2019.
Forkælelse af hesteejere
Som noget helt nyt vil Klampenborg
Galopbane byde samtlige hesteejere, som
har heste til start – sæsonen igennem – på et
glas vin, en øl eller en sodavand. Med i ind
bydelsen er fri entré og et gratis program.
– Vi vil gerne vise hesteejerne, at vi sætter
stor pris på, at de besøger os, siger Carsten
Baagøe Schou.
Apropos hesteejere, så har Klampen
borg som noget relativt nyt fået sine første
galopheste ejet på anparter. Publikum er

heller ikke glemt. Nyt initiativ er informa
tionsstedet ”Rookie’s Corner” rettet mod
nybegyndere, som gerne vil vide mere om
sport og spil. Til den post har banen bl.a.
tilknyttet Nicole Marsing, som også er ansat
på Fast Track Racing.
For børnene er der på alle løbsdage både
hoppeborg og ponyridning. For de voksne
bliver der i år arrangeret flere udstillinger
og smagning af forskellige delikatesser og
drikkevarer. Det er aktiviteter, indbudte
virksomheder selv står for. Derudover vil
galopbanen 1. juni gerne have, at publikum
bliver et par timer længere. Her bestræber
Klampenborg sig på at få licens til at vise
topfodbold på storskærm i form af Cham
pions League-finalen.
– Gennem de seneste år kan vi se, at vi
formår at tiltrække et nyt publikum. Vi
sælger f.eks. rigtig mange gruppebilletter til
folk, som betragter dét at komme til galop
som et socialt arrangement. Det er folk,
som kommer herud for at få en god ople
velse og hygge sig. Det er den vej, vi skal
gå. Vi skal have hævet kendskabsgraden til
galopsporten. Og kan vi dét, så får vi også
skabt mere omsætning i totalisatoren, påpe
ger Carsten Baagøe Schou.
Provinsen er også klar
Ifølge galopsportens egne tal var der pr. me
dio april i år 377 heste i træning i Danmark,
fordelt på 213 på Sjælland, 90 på Jydsk
Væddeløbsbane, 43 i Aalborg og 31 på Fyn.
Sådan så tallene stort set også ud i fjor.
Organisationen Provinsgalop med baner
ne i Aarhus, Aalborg og Odense har Hen
rik Brendholdt som sportschef – og siden
1. februar i år på fuld tid. På det sportsli
ge område går han efter løbsdage, hvor
galophestene har væddeløbsbanerne for sig
selv. Sidste år havde provinsen 13 af den
slags løbsdage, i år er der budgetteret med
14 rene galopdage.
– I 2018 havde vi gennem hele sæsonen
mange fine felter og god kvalitet, og det var en
succes. Den linje forventer vi vil fortsætte i år.
Med fem-seks galopløb på programmet – så
der er ræson i at rejse efter det – har vi derud

over lettere ved at tiltrække de bedste ryttere
fra Skandinavien, så vi kan give publikum en
stor oplevelse, siger Henrik Brendholdt.
En trio af storløb
Højdepunkterne i denne sæson på Jydsk
Væddeløbsbane er Århus Stiftstidende
Jydsk Derby med 330.000 kr. i præmie
sum den 26. maj, Racing Arena Aalborg
rider Champion Stakes med 120.000 kr. i
præmiesum 4. september og Fyens Væd
deløbsbane afvikler Stark Fyensløbet med
120.000 kr. i præmiesum 21. september
(alle forventede præmiesummer, red.).
Fyens Væddeløbsbane lægger ud med den
første rene galopdag 14. maj, hvor der er fem
løb på programmet. Jydsk Væddeløbsbane
havde to løb som en del af det samlede pro
gram 12. april og første rene galopdag med
hele ni løb den 26. maj – samme dag som
Jydsk Derby. I Aalborg bliver galopsæsonen
åbnet med to løb den 6. maj og første rene
galopdag med seks løb Grundlovsdag 5. juni.
Dressur og motorcykler
Ud over galopløb kan publikum se frem til en
stribe helt nye aktiviteter; Opvisning med is
lænderheste, dressurheste og frisere samt show
med Harley-Davidson motorcykler, amerika
nerbiler og ikke mindst en tryllekunstner. Og
som noget nyt er der ifølge sportschefen også
sat penge af til markedsføring.
– Vi vil forsøge at få ”nye” mennesker ud
og se galopløb og underholde dem mellem
løbene med forskellige opvisninger, som
alt i alt gør dagen til en varieret oplevelse.
Jeg tror, folk får et kick, når de ser de flotte
fuldblodsheste komme flyvende op gennem
opløbet. Det er den slags oplevelser, der får
folk til at komme igen, vurderer Henrik
Brendholdt og tilføjer:
– Folk kan godt lide at se galopløb, men
det nye publikum har svært ved at finde ud
af spillet. Kan vi få dem til at komme lidt
oftere, bliver de mere fortrolige med spor
ten, og så skal de nok begynde at spille.
Galopsport har bare så meget at byde på,
afslutter provinsgaloppens sportschef Hen
rik Brendholdt.
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OPDRÆTTERFORENINGENS HINGS

IGEN, IGEN

suveræn
avlschampion
2018!
FORENINGEN AF
TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

Opdrætterforeningen tilbyder
følgende avlshingste på frostsæd:
BROADWAY HALL

donato hanover

helpisontheway

hillustrous

muscle massive

s j’ caviar

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

STE LADER RESULTATERNE TALE
Opstaldede hingste på Hovhedegård:

Great Challenger

Gigant Neo

Great Challengers afkom har været flyvende i 2018:

GREAT

CONFIDENCE

Valokaja Hindø
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Avlssnak uden filter
Når man som hoppeejer skal vælge partner til sin følhoppe,
så er der en række forhold, der spiller ind. Det kan eksempelvis være,
om et afkom skal beholdes, eller man avler med salg for øje

Derbyvinderen og Ready Cash-sønnen Bvlgari Peak er i gang med sin første sæson som avlshingst, er opstaldet på Stutteri Laser, og er
blandt anbefalingerne til et par af hopperne i denne artikel. Foto: Burt Seeger
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Explosive Matter-sønnen Wicker Hanover er opstaldet i Danmark på Stutteri
Shadow, og er en af de hingste, der i
denne artikel kan anbefales til bl.a. Sambuca, Icone Amok og Piaf Lynghøj.
Foto: Jesper Elbæk

Tekst: Klaus Storm

Hvis der avles med salg for øje, skal op
mærksomheden i høj grad rettes mod, hvor
dyr en hingst en avlshoppe kan bære, hvis
der skal være økonomisk fornuft i beslut
ningen. Samt naturligvis hvor ”kommer
ciel” en faderhingst er – selv om det er en
udfordring at forsøge at forudse, hvad kø
berne vil have to år frem i tiden.
Eksteriør, temperament og logistik er
andre forhold, som kan spille en rolle, når
beslutningen skal træffes. I dette nummer
af Væddeløbsbladet vurderer vi seks følhop
per. Der kom rigtig mange forespørgsler, da
redaktør Jesper Elbæk efterlyste følhopper
til vurdering i en af de største travgrupper
på facebook, og alle får svar.
Men ikke alle kan komme med i Væd
deløbsbladet. Ved de følgende forslag tages
kun specifikke forbehold med i vurderin
gen, hvis de er oplyst af opdrætteren.

SAMBUCA (f. 2009)
(Gigant Neo – Ferrita)
En forholdsvis gammel blodlinje, der er
åben for kryds med de fleste af de avlshing
ste, som er opstaldet i Danmark. I forhold
til linjens alder er der en ret høj indavlsko
efficient på Sambuca (godt 12), uden der

skal tages stilling til, om det er godt eller det
modsatte. Fra hoppens ejer er det givet, at
der ikke skal anvendes frossen sæd, hvilket
giver en del begrænsninger i valgmulighe
derne.
Gigant Neo (f. 1998) optræder stadig
kun i begrænset omfang som morfader i
de svenske statistikker. Der er registreret 98
heste, hvoraf de 47 er 3 år eller yngre. Mest
vindende er Cash Crowe med knapt 4 mio.
sek. Af de fire mest vindende har de to Rea
dy Cash som fader.
Sambuca’s første afkom er et 2018 – af
kom efter Great Challenger.
Når der skal peges på potentielle partne
re til Sambuca, kunne det være et valg at
søge avlshingste, der er nye eller forholdsvis
nye på markedet samtidig med, at man ikke
vælger en hingst, der får forholdsmæssigt
mange afkom. Sidstnævnte betragtning er
forårsaget af, at hvis Sambuca står med et
afkom efter en meget populær hingst, vil
hendes afkom skulle ”konkurrere” med en
række mere meriterede hopper om køber
nes opmærksomhed.
Ved at vælge en hingst, som er uprøvet,
men indeholder spændende ting, vil afkom
met måske få større opmærksomhed, hvis
der opdrættes med salg for øje. Avles der til
eget brug, stiller tingene sig selvfølgelig lidt
anderledes.
De tre avlshingste, der kan peges på, er
alle hingste, som er nye i avlen.
Wicker Hanover er hurtigste hingst i USA
efter Explosive Matter. Moderen er en rigtig
godt producerende Conway Hall-hoppe ud
af S J’s Caviars moderlinje. Wicker Hanover
står til kr. 9.000. Wicker Hanover er opstal
det på Stutteri Shadow.
Conlight Ås er søn af Conway Hall, som
allerede har vist, at dens blod passer rigtig
godt til Skandinavien. Karrieren bød på
svensk Derbysejr og flotte præstationer i

Frankrig. Med et flot eksteriør er hingsten
et godt bud til kr. 8.000. Conlight Ås er op
staldet på Ansager Hestehospital.
Den tredje hingst er Bvlgari Peak, som er
den eneste opstaldede søn efter Ready Cash i
Danmark. Hingsten viste høj kapacitet som
4-åring hvor den med tiden 1.14,1a/3000m
blev historiens næsthurtigste Derbyvinder.
Som nævnt tidligere er det mest vindende
og fjerdemest vindende afkom efter en Gi
gant Neo-hoppe lavet på Ready Cash. Ved
brug af Bvlgari Peak vil der komme et hur
tigt generationsskifte. Følpris er kr. 11.500.
Bvlgari Peak er opstaldet på Stutteri Laser.

ANGEL SENSATION (S) (f.2015)
(Muscle Massive – Gaia Käll)
Ung, ustartet hoppe.
Fader er Muscles Yankee-sønnen Muscle
Massive, som vandt Hambletonian med
Jimmy Takter som træner. Gik i avlen alle
rede som 4-åring. Lillebror til avlshingsten
Muscle Mass. Kostede $425.000 som åring.
Er avlet stenhårdt på Valley Victory (2X3)
og har en indavlskoefficient på lidt over 19.
Fik første årgang i USA i 2012. Interessen
fra opdrætterne og køberne har været mid
del og noget svingende over tid. Har stået
på Hanover Shoe Farm, hvor konkurrencen
fra etablerede hingste som Cantab Hall,
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Donato Hanover med flere har været hård.
Er blevet flyttet til Indiana, hvor Muscle
Massive står til $4.000.
Som morfader er Muscle Massive i sa
gens natur et nyt blad, og hingsten har som
morfader bare ét afkom født i 2015 og fire
i 2016. Til gengæld er der blandt de fire
fra 2016 den absolutte tophest i årgangen,
Gimpanzee, med næsten $600.000 på kon
toen og en rekordliste, der udelukkende
tæller sejre. Fader er Chapter Seven (Wind
song’s Legacy).
Moderen Gaia Käll blev prøveløbsgod
kendt, men startede aldrig. Angel Sensation
er hendes første afkom. To yngre søskende
født 2017 og 2018 er efter Zola Boko og
Maharajah. Gaia Käll har Ready Cash som
fader.
2. moderen er Krama Käll, der tjente 5,4
mio. sek., gik 1.12,1a som vinder, og var en
af de absolutte tophopper på sin tid. I avlen
har hoppen lagt en millionær.
I næste led findes Princess Bowl, som er
moder til to millionærer og en stribe gode
heste. Søsteren til Krama Käll, Iata Käll, er
moder til Diamanten 1.10,1a – 7,2 mio. sek.
En anden søster til Krama Käll, Leva Käll, er
moder til Dileva Käll 1.09,9 – 5,8 mio. sek.
samt ”næstenmillionæren” Bonus Käll.
Som tænkelige partnere til Angel Sensa
tion ligger det umiddelbart til ”højre ben”
at pege på hingste fra Garland Lobells
linje – og i særdeleshed med Gimpanzee i
tankerne, en Chapter Seven-søn. Om end
ét afkom kan være et spinkelt grundlag at
vælge ud fra.
Samtidig er der den hage, at udbuddet er
mere end spinkelt. Den vel mest velmerite
rede Chapter Seven-hingst på disse bredde
grader er Fourth Dimension, men da den
nes moder er en Muscle Hill – hoppe fås et
4X3 kryds på Muscles Yankee, hvilket der
kan være delte meninger om. Men Fourth
Dimension som avlshingst er interessant
som repræsentant for den gren af Garland
Lobell-blodet, der gennem Conway Hall,
Windsong’s Legacy og Chapter Seven hø
ster store opmærksomhed i USA. Da Chap
ter Seven og hans hurtigste søn Walner sam
tidig ikke udbydes i Europa, vil det givetvis
skærpe interessen. Fourth Dimension var
sin årgangs fløjhingst som 2-åring.
Af Chapter Seven-sønner findes, ud over
Fourth Dimension, Helpisontheway, til
gængelig på frost. Sidstnævnte hingst er gået
i avlen i USA i 2019 efter en karriere, hvor
han tjente $610.000 og rangerede blandt de
10 bedste i årgangen. Ved flere tilfælde var
han tæt på årgangstoppen, som blev anført
af Six Pack. Andre muligheder er en af det
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relativt store udbud af repræsentanter for
Garland Lobells linje – og især sønner efter
Conway Hall.
Det totale fravær af S J’s Photo-blod åb
ner også for at bruge en hingst fra denne
linje. Eksempelvis S J’s Caviar. Men her vil
et afkom blive ét af en stor mængde.
Kryds med Ready Cash på modersiden er
stadig – som med Muscle Massive – så nye,
at der ikke er hjælp at hente fra statistikken.
Men med denne tophingst i stammen, skal
der selvfølgelig være overvejelser omkring
de forhold, som kendetegner blodet.

GRACEFUL G T (NO) (født 2012)
(Muscle Mass – Lindermile G T)
Hoppen tjente kr. 212.259 og gik
1.13,2a.
Skal bedækkes første gang i 2019.
Fader er Muscle Mass, hvis første årgang
blev født 2010 i USA. Helbror til Muscle
Massive. Er hårdt indavlet på Valley Vic
tory. Har siden avlsdebut i Canada været
eftertragtet, og er efter fine avlsresultater
– kulminerende med Six Packs resultater i
2018 – flyttet til USA, hvor den var fuld
tegnet i 2018. Da Muscle Mass’ første år
gange endnu ikke er særlig gamle, findes der

under en håndfuld heste med hingsten som
morfader.
Moderen Lindermile GT er efter – i blod
– delvis franske Defi d’Aunou. Hoppens fire
første afkom er norsk registrerede. Alle fire
har startet og tjent over 130.000 nok.
2. moderen er amerikanskfødte Linder T,
der var efter Supergill. Linder T fik 11 af
kom, og blev udnævnt til ”Eliteavlshoppe”
i Norge.
3. moderen Katie T er helsøster til Car
mody Lobell, og i stammen findes flere af
datidens store US-stjerner.
Graceful G T kommer fra en fundamen
tal stærk hoppelinje, og som debuthoppe
i avlen vil hun kunne bære mange hingste
rent økonomisk.
Hingste, som blodmæssigt kan passe fint
til Graceful GT, kan være hingste fra Gar
land Lobells og S J’s Photos linjer eller en
Ready Cash-søn.

RIGMAROLE (S) (f. 2010) (Viking
Kronos – Enough Enough)
Hoppen er ustartet.
Har fået fire afkom (2015-2016-20172018). Den første er en hoppe efter Muscle
Hill, der i seks starter i 2018 som 3-åring
har en sejr og to andenpladser og gået
1.14,0a og tjent 131.500 sek. Afkom fra
2017 er død. Afkom fra 2018 (Panne de

Opdrætterforeningens avlschampion Great Challenger er næsten naturligvis også blandt
forslagene til hingst fra DTC’s generalsekretær Klaus Storm i denne artikel. Foto: Jesper Elbæk

Moteur) skal på Elitauktionen i maj, og der
ventes føl efter samme hingst i 2019.
Begge disse afkom er linjeavlet på Ame
rican Winner gennem Viking Kronos og
Panne de Moteur/Credit Winner.
Faderen til Rigmarole, Viking Kronos,
behøver ikke nogen større omtale. Hverken
som faderhingst eller som morfader. Som
morfader, hvor der er registeret 941 heste
(ifølge Blodbanken og Breedly), er det bedst
kendte afkom Readly Express. Hvis de 50
mest vindende afkom, hvor Viking Kronos
står som morfader, betragtes, er der ud over
Ready Cash ikke nogen helt klar linje i,
hvad der fungerer bedst. Hingste fra Pine
Chip og Valley Victory står for omkring
40% af de 50 afkom.
Rigmarole er som datter af Viking Kronos
og Mack Lobell-hoppen Enough Is Enough
åben for de fleste hingste på markedet.
Kommende an på hvilket prisniveau op
drætteren at lægge sig på, kunne hingste fra
Valley Victorys linje – og det vil i praksis
sige gode sønner af Muscles Yankee eller
Cantab Hall – passe fint, da der intet af
dette blod er i Rigmarole. Eksempler kunne
være Muscle Mass og Explosive Matter. En

anden og mindst lige så interessant vej at gå,
er en hingst fra enten Garland Lobells eller
Ready Cash’s linje.
Umiddelbart vil Chapter Seven-sønnen
Fourth Dimension – der debuterer i avlen
i år på Menhammer – se spændende ud, da
den har en Muscle Hill-hoppe som moder
og gennem Chapter Seven har blodet fra
Garland Lobell-linjen. Af hingste opstaldet
i Danmark kunne Great Challenger og/eller
Wishing Stone være gode emner.
Af Ready Cash-sønner er billedet vanske
ligere, da de bedste dels kræver bedækning i
Frankrig og samtidig er dyre. Som opdræt
ter skal man passe på ikke at lade sig rive
med af euforien omkring Ready Cash, og
bruge en af hans sønner ”bare fordi” det er
en Ready Cash-søn. Det er absolut ”blan
dede bolsjer”, hvad der kommer til Skandi
navien. De på papiret mest interessante be
holdes i Frankrig. Der er omkring 15 Ready
Cash-sønner i fransk avl til følpriser på
5.000 euro eller mere. Og de bedste/bedre
betinger sig væsentlig højere priser. Så det er
sjældent fra de øverste hylder, der tages, når
franske Ready Cash-sønner sælges nordpå.
Men dominansen af Ready Cash kan der

ikke pilles ved, hvilket ses af de seneste års
enestående resultater. Så det er fuldt forstå
eligt, at hans blod er eftertragtet. I dansk avl
er den eneste opstaldede søn Derbyvinde
ren Bvlgari Peak.

ICONE AMOK (S) (f. 2013) (Orlando
Vici – Amour Amok)
Blev importeret fra Sverige som 2-års.
Som 3-års godkendt den 18.marts i Skive
på 1.19,8/2020m. Slettet fra tiltænkt start
2. april på grund af halthed, og debuterede
derfor først 9. maj på Skive-banen med en
fjerdeplads som næstfavorit i 1.21,2 efter

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

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

Afstamning:
ANGUS HALL
(US) 1.10,0

MEADOWBRANCH
MAGIC (US) 1.13,2

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

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

Kontakt: Trine Urth Pedersen 2567 6578 / Anders Pedersen 2567 4342 / Facebook: Søg på Magiccarpetride -US
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Fourth Dimension er en af to muligheder, hvis man vil have en Chapter Seven-søn på disse
breddegrader. Den anden er Helpisontheway. Foto: Starbreeding.be

galop. I hoppens anden og sidste start (13.
juli) blev noteret et ”opgav” efter fejl.
Første afkom født 2018 er et ”hjemme
lavet” efter Fernando Web (søn af Like A
Prayer). Får også 2019-føl efter samme
hingst.
Faderen Orlando Vici (f. 2002) er fransk
født med amerikanske Workaholic som
morfader, men er ellers af ren fransk afstam
ning. Hingsten virker i fransk avl, men har
været tilgængelig i Skandinavien på frost
sæd, hvor ældste årgang er født i 2008. Alle
rede med sin første årgang bragede hingsten
igennem i Sverige, og har fuldt succesen op
med en imponerende produktion.
Seneste stjerne er norske Looking Superb.
Mest vindende afkom er franske Un Mec
d’Heripre med næsten 16 mio. nok. og
rekord 1.09,3a. Orlando Vici har lavet 24
millionærer i Skandinavien og omkring 50
halvmillionærer. Meget flotte tal i forhold
til antallet af afkom. Skal der peges på et
”hår i suppen” er det, at der er stor slagsi
de kønnene imellem, idet afkom af hankøn
står markant stærkere i billedet end det – i
dette tilfælde med rette benævnt – ”svage
køn”.
I dansk avl er Orlando Vici fader til 17
afkom (4 år og ældre) hvoraf de 13 har star
tet med Remain Garbo og Blue Velvet som
de bedste. I de følgende årgange er der 23
afkom i alt.
Som morfar har Orlando Vici endnu ikke
haft mange heste fremme, hvorfor det ud
fra statistik ikke er muligt at byde ind med
en retvisende statistik på hingstens kvalitet
og hvilke kryds, som fungerer bedst.
Icone Amok kommer fra en fundamen
tal meget stærk hoppestamme. Moderen
Amour Amok (Love You) fik kun to afkom,
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hvorimod mormoderen Reef Broline (Su
garcane Hanover) står noteret for 11 afkom,
hvoraf de 10 har startet. Af disse har Balett
Amok tjent over en million, to andre har
tjent over en halv million og ni af de 11 har
tjent over 190.000 SEK.
En søster til Reef Broline er moder til
avlshingsten Turbo Sund 3,5 mio. sek. og
rekord 1.10,9a.
Oldemoderen Sheba Lobell (f. 1978) er
amerikanskfødt på Lana Lobell Farm og er
helsøster til Speedy Somolli. Hun blev købt
til Sverige af Stutteri Broline, hvor hun fik
10 afkom, der alle har startet.
Med ovennævnte aner vil Icone Amok
være åben for stort set alle de på marke
det værende blodlinjer. Da hverken Icone
Amok eller moderen Amour Amok har
nævneværdig væddeløbskarriere – selv om
Icone Amok er godkendt i en 1.19-tid hvil
ket kan tyde på et vist talent – eller udmær
kelse i avlen, kan Icone Amok kommercielt
nok ikke bære hingste i den helt høje ende
af markedet, hvorfor forslag til partnere vil
ligge i prislaget op til kr. 20.000. Det er
endvidere udgangspunktet fra opdrætterens
side, at der opdrættes med salg for øje.
Fra Garland Lobells linje stikker Great
Challenger i øjnene som en hingst, hvis
kvaliteter er kendte. En anden mulighed,
der ganske vist ligger lidt over budget, er
Quite Easy U S. Førstnævnte vil have for
holdsvis mange afkom på markedet, hvor
imod der vil være færre efter sidstnævnte.
Af nye uprøvede emner fra Garland Lobells
linje kan blandt andet nævnes Conlight Ås,
der er en hingst, som eksteriørmæssigt lig
ner ”en Conway Hall’er”.
Fra S J’s Photos linje kunne Classic Photo
(pris 29.000 SEK) være et bud (selv om den

budgetmæssigt ligger lige på kanten). En
hingst, der kan lægge stjerner, hvilket Rin
gostarr Treb og Mosaique Face er glimrende
eksempler på. Fra de hjemlige forhold er
VM Viking Cup også et godt eksempel. Ens
Snapshot er også en mulighed, men også
her gælder betragtningen om det kommer
cielle, hvorfor den i dette tilfælde ikke er
førstevalget desuagtet hingstens kvaliteter.
Med tanke på Bold Eagle og andre fran
ske stjerner, der er lavet på et kryds mellem
Ready Cash og en Love You-hoppe, kunne
det være nærliggende at finde en hingst, der
ville give noget, som ”læner” sig op ad det
gyldne kryds. Her kunne Ready Cash-søn
nen Bvlgari Peak (pris 11.500 kr.) være en
mulighed, da den samtidig har Donato
Hanovers og Valley Victorys blod på mo
dersiden.
Fra Valley Victorys linje er der to veje.
Enten over Muscles Yankee eller over Can
tab Hall. At finde sønner eller sønnesøn
ner efter disse to hingste, der er afprøvede
med gode resultater og holder sig inden
for budgettet, er noget vanskeligt, hvilket
kun levner mulighed for noget alternativt
– uden det skal forstås negativt. Explosi
ve Matters mest vindende hingsteafkom
i USA, Wicker Hanover (pris 9.000 kr.),
er ét bud. Hingsten har en stærk stamme
med Conway Hall som morfader og er på
modersiden tæt beslægtet med S J’s Caviar.
Et andet bud kunne være Muscle Hill-søn
nen Tobin Kronos (pris 25.000 sek), der i
sin debutsæson havde stor søgning – eller
den avlsdebuterende Cantab Hall-søn Tuo
noblu Rex (pris 2.500 euro), der kommer af
en særdeles stærk familie.

PIAF LYNGHØJ (f. 2007) (Dahir De
Prelong – Finett Dalimo)
Havde en kort karriere (10 starter) som 3-4
års. Debuterede på JVB i april som 3-års
med en 3. plads på 1.19,3a.
Piaf Lynghøj har to registrerede afkom.
Første afkom var hoppen Babeofriga (The
Liquidator). Hun blev godkendt sent på
3-årssæsonen inden debuten fandt sted 10.
februar som 4-åring. Debuten gav sejr på

1.19,8/2000m og i de to følgende starter,
var hoppen også først i mål for træner Steen
Juul på henholdsvis 1.16,8a og 1.17,2a,
begge gange over 2000m. I sidstnævnte
start var odds 14:10. Efter en løbspause på
fem måneder var hoppen uplaceret hvoref
ter hun blev slettet fra en tiltænkt start på
grund af halthed. Lang pause fulgte og i
comeback for Thomas Bonde var hoppen
uplaceret, hvilket blev karrierens sidste
start.
Andet afkom er ustartede Ellie Skovly
(Ens Snapshot).
Faderen til Piaf Lynghøj er franske Dahir
De Prelong (f. 1991), som er efter Fakir De
Vivier (f. 1971). På fadersiden et langsomt
generationsskifte. Hingsten har ikke været
en stor plusvariant i avlen, selv om den gen
nem Korean er farfader til Sebastian K. Som
morfader i Sverige har Dahir De Prelong 96
heste. De otte har tjent over 500.000 sek –
og de er alle lavet af tre hopper.
Moderen Finett Dalimo var en fin hop
pe for træner Thomas Bonde med rekord
1.13,4a og kr. 164.216. Hoppen fik vinder
tid på 1.15,1a og vandt otte løb i 50 starter.
I avlen har hun seks afkom med den yngste
født i 2018. Bedst har Rolf Lynghøj (Chip

mate) 1.11,0a – kr. 843.541 været. Morfa
der er den mangedobbelte champion Buck
finder. Uden at gå i dybden med hans status
som morfader skal det dog nævnes, at både
Orali og Derbyvinderen Axel har Opdræt
terforeningens stjernehingst som morfader.
Mormoder er Ninett Dalimo, der tjente
kr. 168.900 i midten af 1980’erne og hen
des moder, svenske Elinett Dalimo, lagde
blandt andet One Dalimo, som for Poul
Kragh var en 2-årsstjerne og i 1989 vandt
Dansk Opdrætningsløb.
Med en forholdsmæssig ”gammel stam
me” er der stort set frit valg på alle hylder,
når der skal vælges partner til Piaf Lyng
høj, om end det kommercielle aspekt nok
vil sætte en begrænsning for, hvor dyr en
hingst som hoppen kan ”bære”. Hvis der
avles med salg for øje.
Piafs første afkom var efter en Andover
Hall-søn og viste talent, og blodmæssigt
passer hoppen godt til hingste fra Garland
Lobells linje. Så umiddelbart kunne sønner
af Conway Hall (Wishing Stone og Great
Challenger for at nævne nogle afprøvede)
være emner.
Fra Valley Victorys linje er der to veje.
Enten over Muscles Yankee eller over Can

tab Hall. At finde sønner eller sønnesønner
efter disse to hingste, der er afprøvede med
gode resultater og holder sig inden for et
rimeligt beløb, er noget vanskeligt, hvilket
kun levner mulighed for noget alternativt –
uden det skal forstås negativt.
Explosive Matters mest vindende hing
steafkom i USA, Wicker Hanover, er ét
bud. Hingsten har en stærk stamme med
Conway Hall som morfader, og er på mo
dersiden tæt beslægtet med S J’s Caviar. Et
andet bud kunne være Muscle Hill-sønnen
Tobin Kronos, der i sin debutsæson hav
de stor søgning eller den avlsdebuterende
Cantab Hall-søn Tuonoblu Rex (pris 2.500
euro), der kommer af en særdeles stærk fa
milie.
Fra S J’s Photos linje er Ringostarr Treb
og S J’s Caviar gode emner. Førstnævnte
repræsenterer det nye og uprøvede, mens S
J’s Caviar har nogle flotte årgange efter an
komsten til Sverige.
I den dyrere ende (4.500 euro) er Prix
d’Amerique-vinderen Up And Quick et
emne. Hingsten har trods sin ”gamle stam
me” gjort det meget flot med sine første år
gange (de ældste er 4 år) og har senest høstet
succes i Italien.

STANDOUT – meget høj ifolingsprocent
VINDER AF E3-FINALEN PÅ
GÄVLE I TIDEN 1.10,9a/1640m.
Rekord 1.10,3a/1640m sat som vinder - Indtjening 3,6 mio. s.kr.
Fik flotte 74 point til DTC’s Hingstefremstilling i 2017.
Udtalelse fra Avlskommissionen:
Storrammet hingst af særdeles god
type. Lang skrå skulder. Velmarkeret
lang manke. Muskuløs ryg. Velformet
kryds, med god lårmuskulatur. Rette
haser. Korte og rette koder. Bevægelsen regelmæssig.

Læs mere om
Standout på:
www.jungetrav.com
/standout.htm

OPSTALDING
Kallehavegården v/Berner Olsen
Fredsgårdsvej 32 · 4100 Ringsted
Mobil: (0045) 2947 9033
E-mail: berner@olsen.mail.dk

Betjener ved inseminering med fersk sæd og transportsæd.
Pris: 0 + 5.000 kr. + moms ved levende føl.
Du får følpengene retur, hvis dit afkom vinder som 2-års!
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EN ANDERLEDES
TRÆNERVIRKSOMHED
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Leif Nørbak holder af det frie liv
som travtræner og har fundet sin niche.
I baggrunden datteren Line, der er
gårdens blæksprutte.

Leif Nørbak er travtræner
og har stalden fuld af heste.
Men ikke af aktive løbsheste, som vi kender det fra
traditionelle trænervirksomheder. Forretningen er
derimod baseret på et unikt
koncept med følhopper og
åringer som omdrejningspunkt

Tekst og foto: René Wibholdt

Bag Leif Nørbak står ikke blot én, men to
stærke kvinder. Det er naturligvis hustruen
Pernille og så datteren Line. En fjerde solid
støtte er svigersønnen Esben Wæhrens. Den
lille familie sørger for driften af et stort he
stecenter i Sæby, som tiltrækker hesteejere
fra Norge, Sverige og Canada.
De har det tilfælles, at de har opstaldet
deres følhopper hos Nørbak, som tager sig
af den samlede ”logistikopgave”. Men sådan
har forretningen ikke altid set ud.
Et hestecenter bliver til
I 2007 stod Leif Nørbak ved en nordjysk
skillevej. Leif Nørbaks tidligere samarbejds
partner, travtræner Flemming Jensen, havde
sine mange heste stående hos Leif Nørbak,
men flyttede så hele stalden til sin træner
virksomhed på Axevalla i Sverige.
Gården i Sæby var udvidet af flere om
gange, og havde efterhånden plads til
omkring 100 heste. Nu stod Leif Nørbak
pludselig med alt for mange tomme bokse,
og gode råd var dyre. Med akut hjælp fra
trænerkolleger som Seppo Kukkonen og Jan
Dahlgaard fik han igen fyldt nogle af bokse
ne op – dog ikke med aktive løbsheste, men
med heste, som skulle have en hvileperiode.
Nogle af de heste, der skulle have en pau
se, var norskejede. Via mund-til-øre-meto
den blandt de norske kunder, begyndte der
så småt at komme flere følhopper til. Nør
bak modtog også føl og åringer, der skul
le gøres håndterbare, så deres næste skridt
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For 12 år siden havde
Leif Nørbak ikke drømt
om, at han skulle
beskæftige sig med
følhopper fra USA,
Danmark, Norge, Sverige
Italien og Frankrig.

– Travheste er vores liv,
siger Pernille Nørbak,
der udgør en væsentlig
del af virksomhedens
fundament.

på vejen til at blive væddeløbsheste kunne
foregå så let som muligt.
Og som et naturligt trin i den retning fik
Nørbak også til opgave at klargøre åringer
til auktioner. Dette blev kort fortalt starten
på den forretning, som familien siden har
drevet.
International bevågenhed
I dag nyder Nørbaks virksomhed internati
onal bevågenhed. Ny i stalden er for eksem
pel millionæren Tooltime, som har afsluttet
sin karriere som løbshest i Frankrig. En
anden kunde er travtræner Per Henriksen,
som snart flytter sin virksomhed fra Canada
til den svenske bane Åby Travet. Allerede i
2018 ankom der en følhoppe til Sæby fra
Canada, og yderligere en følhoppe er på vej
fra Nordamerika. I alt står der opstaldet 23
følhopper på gården i Sæby.
– Hopperne kan enten være i fol eller gol
de, når de ankommer til os. Den drægtige
følhoppe får sit føl, og efterfølgende står vi
for at få alle hopperne bragt til hingstestati
onen til inseminering. Vi er også behjælpe
lige med booking af hingst, fortæller Leif.
Sidst på året bliver føllene transporteret
til Sverige eller Norge for at blive chipmær
ket i deres respektive hjemlande. På dén
tur bliver de samtidig røntgenfotograferet
og evt. kørt til dyrehospital for at få fjernet
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EN STÆRK KVARTET

Leif Nørbak arbejder fuld

tid på gården, og har licens
som travtræner på Racing

Arena Aalborg. Pernille har
gennem mange år været

ansat som cheføkonoma

på Aalborg Universitetshospital, men arbejder lige nu

på nedsat tid pga. en kræftsygdom. Line er ansat som
HR-konsulent (34 timer) på
Aalborg Universitet. Esben
Wæhrens arbejder med
salg i en radio/tv-butik.

ledmus eller lignende, hvorefter de vender
retur til Nordjylland.
Hesteejerne vælger, om åringen skal sæl
ges på auktion, eller om den skal gøres klar
til at starte sit liv som væddeløbshest. Indtil
videre er der gået 39 auktionsheste gennem
familiens hænder og yderligere 50 åringer
videre til travtrænere.
Åringer på auktion
– Ud over at gøre de åringer, som bliver født
her, klar til auktion, tager vi også ”fremme
de” åringer ind til klargøring til auktion.
Flere og flere hesteejere har fået øjnene op
for, at åringen skal være håndterbar på en
auktionsplads, hvor der – også uden for rin
gen – er meget uroligt, fortæller Leif.
– Lige fra de bliver født er føllene meget
i hænder. Når vi kommer til foråret, begyn
der uddannelsen til auktionshest. Vi går og
løber med dem, og filmer dem på video. De
skal jo helst ligne et glansbillede på aukti
onsdagen, tilføjer han.
Tryghed i stalden
Følhopper med føl går ligesom åringerne
på fold hele dagen og kommer i boks om
natten. Ellers er konceptet, at alle følhop
per har hver sin boks, og at alle bliver fodret
med kraftfoder tre gange om dagen. Når
føllene bliver taget fra moren, deler de – for

Yankee Amour, der venter føl efter S J’s Caviar, på staldgangen sammen med Line Nørbak.

at give dem tryghed – boks to og to i en
periode, inden de senere i processen får hver
sin boks. Fællesnævneren er trygge rammer
og godt med frisk og landlig luft.
På hestecentret er der plads til 45 heste.
Gården er på 20 tønder land. Yderligere
jord er lejet hos naboen, og skal inden længe
omdannes til folde.
Udlån af følhopper
En af Nørbaks gode samarbejdspartnere er
mastodonten Global Farm, som ifølge deres
egen hjemmeside har 62 følhopper. Det er

så stort et antal, at den svenske avlsvirksom
hed ikke selv har plads til dem alle, og der
for er nødt til at ”skille sig af ” med nogle af
dem. Seks af dem er således havnet i Sæby,
venligst udlånt af Global Farm.
– Vi startede samarbejdet med Global
Farm for et par år siden. Global Farm væl
ger hingste til følhopperne og står som op
drætter. Vi kan frit sælge de føl vi får, siger
Leif og nævner i samme åndedrag, at tre
åringer på den konto skal sælges i år.
I 2020 bliver antallet fordoblet til seks.
De fem er efter S J’s Caviar, mens den sidste
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Pernille, Leif og Line Nørbak
under blå himmel sammen med
et par følhopper.

OVERSIGT OVER FØLHOPPER HOS NØRBAK
Hoppens navn

Åring fra 2018

All Ready Hanover (US)

Venter 2019-føl i år ved
Love You

Aura Garbo (DK)

er efter Muscles Yankee. Efter planen kom
mer føllene til verden i nærmeste fremtid.
De får blandt andet selskab af et par afkom
efter den absolutte modehingst, amerikan
ske Muscle Hill.

Beate Garbo (DK)
Chip Tuned One (NO)
Giralda Boko (SE)

Tobin Kronos

*Global Instinct (SE)

S J’s Caviar – har fået hoppeføl

*Global Theory (SE)

S J’s Caviar – har fået hingsteføl

Goldie Sandstorm (NO)

Great Challenger

Grand Sandy (NO)

Muscle Hill

*Grecian Goddess (US)

S J’s Caviar – har fået hingsteføl

It’s Over Hanover (US)

Zola Boko

Keystone Bianca (US)

Panne de Moteur

S J’s Caviar

*Kissed By The West (US)

Broadway Hall

Livi Goal (DK)

Muscle Massive

*Mauna Loa (US)

Broadway Hall

Muscles Yankee

*Montage (US)

Broadway Hall

S J’s Caviar

Credit Winner

Bar Hopping

Mystical News (NO)
Paquita des Bordes (FR)

S J’s Caviar

S J’s Caviar

Per Amore Gual (IT)
Photo Fantasy (US)
Shanaia (NO)

Trixton eller Maharajah
Muscle Hill
Executive Caviar

Tooltime (DK)
Tyra Banks (US)
Yankee Amour (US)
* De udlånte hopper fra Global Farm
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S J’s Caviar

Eget avlsmateriale
Selv har familien Nørbak tre følhopper; Gi
ralda Boko, Paquita des Bordes og Keystone
Bianca.
Paquita des Bordes og Keystone Biancas
åringer efter henholdsvis Credit Winner og
S J’s Caviar skal sælges på auktioner i en
ten Norge eller Sverige sammen med de tre
åringer, der er lavet på de udlånte hopper fra
Global Farm.
– Alt er med salg for øje, pointerer Line
og får julelys i øjnene, da hun mindes en
god auktionsoplevelse, hvor Don Cruzado
blev solgt for 375.000 s.kr.
– Det var en fantastisk følelse at stå med
en åring, som blev solgt for så mange penge,
og som ”shinede” på dagen, siger hun med
et kæmpestort smil.
Leif ser stolt ud og har det fint med den
kurs, trænergerningen har taget. Og han er
glad for den støtte, han har fra familien.
Pernille sætter de afsluttende ord på.
– Vores hverdag en sammensmeltning af
arbejde, fritid og familie. Vi nyder arbejdet
med hestene og de skønne naturomgivelser.
Og det ser ud til, at vi med det her koncept
har ramt noget af det rigtige.

nyhed

nyhed

www.hhcare.dk

TEMA | CHIKANE MOD KUSKE

HVOR GÅR

GRÆNSEN?

22 · VÆDDELØBSBLADET · MAJ 2019

Ærlig og redelig kappestrid
er grundsubstansen i al
sport, hvis det koges helt
ind til benet. I 2019 er der
dog langt mere på spil for
næsten alle involverede,
også i hestesporten og så
kan det pludselig blive svært
at se, hvor grænsen går

Tekst: Søren Aaen
Foto: Burt Seeger

”Sport, spil og spænding”. Med det slogan
markedsfører mange af landets væddeløbs
baner sig, og dét med god grund, for væd
deløb har alle de ting god underholdning
skal indeholde. Fart, smukke dyr, trænere
og kuske på højt niveau, og mulighed for
at øge spændingen ved at spille. Dette kan
naturligvis – som al anden sport – bringe
følelserne i kog, uanset om det blot er som
tilskuer eller også som spiller.
Umiddelbart har væddeløbssporten ikke
de samme problemer at kæmpe med som
for eksempel fodbolden. Her er utilbørlige
tilråb og trusler på de sociale medier hver
dagskost efter næsten hver eneste spillerun
de i landets bedste række, selv for spillere
langt uden for top 20. For slet ikke at tale
om de sortklædte mænd med fløjter og
kort. Men kradser man bare lidt i overfal
den i travsporten, viser der sig et helt andet
billede.
Sommetider går de over stregen
Jeppe Juel og Ken Ecce deltager i de største
løb vi har i Danmark. Jævnligt tager de også
turen til de svenske baner, hvor de – når
formen er til det på hestene – deltager i de
største spilleformer.
Er man med, hvor det sner, tiltrækker det
helt klart ekstra opmærksomhed. Dog ikke
kun af positiv karakter.
– Det er helt tydeligt, at det er spillere
som har tabt, som skal af med nogle frustra
tioner. Særligt når det har været V75, V86
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mål i ”Kvit eller dobbelt” er dog, om man
kan komme den slags til livs, og i så fald
hvordan.
– Jeg tror det er svært at stoppe. Selvfølge
lig kunne diverse forbund inddrages og ud
stede forbud mod at komme på travbanerne
rundt omkring. Men den her type menne
sker vil altid sidde hjemme bag computer
skærmen og føle, at de er i deres gode ret til
at chikanere alt og alle, som ikke har kørt,
så det passer med deres kuponer.
– De tænker ikke på, hvad det betyder for
modtageren i den anden ende, når der tik
ker en besked ind, hvor der står; ”Du er så
uduelig og talentløs til at køre travløb, at du
ikke har fortjent at leve!”.

Det er helt tydeligt,
at det er spillere som har
tabt, som skal af med
nogle frustrationer
(Jeppe Juel)

eller V64, så er der nogen, som bliver grebet
af stemningen, og sender et eller andet af
sted, når de sidder hjemme bag skærmen,
indleder Jeppe Juel.
– Der er både de anonyme, som sender
sms’er fra et telefonnummer, man ikke kan
slå op. Og dem som helt åbenlyst sender be
skeder fra deres facebookprofil. Svenskerne
står for langt den største del af de ubeha
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gelige beskeder, jeg har modtaget. Der har
heldigvis kun været relativt få episoder her
hjemme i Danmark, men en enkelt har dog
været så grov, at jeg har sendt den videre til
DTC, forklarer Jeppe Juel.
– Det sidste halve år har der været ret stil
le på den front. Men et års tid tilbage der
før, synes jeg faktisk det var ved at tage lidt
overhånd. Det var beskeder på facebook,
e-mails og beskeder på min private telefon.
Der var specielt én, som blev mere og mere
aggressiv. Jeg bruger meget mine nærmeste,
når der er sådan en situation. De bliver min
ventil, hvor jeg kan komme af med mine
frustrationer, og få at vide, at det hele nok
skal gå.
– Det endte dog med i den konkret sag, at
jeg ringede manden op, men han tog selv
følgelig ikke telefonen. Resultat blev dog, at
han stoppede sin chikane, og jeg har ikke
hørt fra ham siden, lyder det videre fra Jep
pe Juel. Det store 64.000 kroners spørgs

Blev kaldt løgnhals og bedrager
Ken Ecce istemmer Jeppe Juels oplevelser,
men den værste chikane har Charlotten
lund-træneren dog oplevet hjemme i Dan
mark.
– I langt de fleste tilfælde er det efter
starter i Sverige, hvor man modtager nogle
knap så pæne beskeder, indleder Ken Ecce.
– Jeg husker specielt efter en start med
Ymer Brick i V75, hvor jeg havde udtalt
mig på forhånd om taktikken. Pludselig
var der en konkurrent, som galopperede fra
start, og så kørte jeg til spids fra spor 8, og
vandt ret let på 1.12,8a/1640m. Da kom
der flere beskeder om, at jeg var en løgn
hals og en bedrager. Den slags kan jeg lukke
af for, og det er mere irriterende, end det
egentlig påvirker mig, fortsætter Ken Ecce.
– Dog modtog jeg engang en besked, at
jeg skulle kigge mig over skulderen næste
gang, jeg gik på gaden. Det var ikke så fed
en besked at få, og det kommer lidt tæt på,
når det bliver så konkret. Heldigvis har vi
travtrænere ikke meget tid til at promene
re rundt på gader og stræder, men dér følte
jeg klart det var langt over stregen, slår Ken
Ecce fast.
– Jeg har aldrig reageret på nogle af de be
skeder, jeg har modtaget. Mange er anony
me, og så giver det jo sig selv, men selv om
det så var muligt at komme i kontakt med
dem, så lader jeg være. Det er spillere, som
har tabt, og jeg vil ikke gå i dialog med dem.
Det ender med at blive på deres præmisser
næsten uanset, hvordan man griber det an,
lyder det fra Ken Ecce.
– Umiddelbart kan jeg ikke se, hvordan
man skal kunne stoppe det. Der vil altid
være de her mennesker, som sidder hjemme
bag skærmen, og er ærgerlige over at have
tabt mange penge. Måske FOR mange pen
ge. Derfor er det nok også mest i Sverige, vi
oplever det. Der er rigtig mange penge på

spil, og det er ikke alle som kan håndtere
det, fortsætter Ken Ecce.
– For mig og mange af mine kolleger
tror jeg det har betydet, at vi er blevet mere
forsigtige i vores udtalelser. Det bliver nok
mere som en vejrudsigt. ”Sol med lidt skyer
og risiko for byger hist og pist samt vind fra
forskellige retninger”. Vi er nok ikke så ty
delige og bastante i vores udmeldinger læn
gere, som vi var engang, forklarer Ken Ecce.
– Sådan vil det være så længe, alle ikke
forstår at ”trav er trav” og alt kan ske i et
væddeløb, slutter Ken Ecce.
Mediernes Rolle
Fast Track, fasttrackracing.dk og Danskhv.
dk er sportens officielle medier, men hvil
ken rolle spiller de for tonen og debatkultu
ren i væddeløbssporten?
– Jeg ønsker, at vores skribenter og eks
perter har kant. Faktisk så jeg gerne, at
vores medier var mere kritiske end vi er i
dag, indleder kommunikationschef i Dansk
Hestevæddeløb Claus Juncker. – For mig
er saglighed og seriøsitet alfa og omega, og
holder vi fokus på dét, så kan vi gå endnu
tættere på, end vi gør nu. Vi har dog den
udfordring at vi er en ret lille sport, og de
fleste har en eller anden form for relation.
Det tror jeg engang imellem kan lægge en

Vores aktive skal
forholde sig til langt flere
medier og platforme
end tidligere. Det kan
skabe en gråzone
(Klaus Storm)

dæmper på en saglig kritik, fortsætter Claus
Juncker.
– Derudover tror jeg ikke, at en mere kri
tisk tilgang vil betyde noget for tonen og
risikoen for chikane mod aktive. Så længe
det som sagt sker med baggrund i saglighed
og ordentlighed, så tror jeg det vil være po
sitivt, slutter kommunikationschef i Dansk
Hestevæddeløb, Claus Juncker.
Hos Carsten Rabjerg, redaktionschef hos
Fast Track er holdningen langt henad vejen
sammenlignelig, men på et enkelt punkt
adskiller de to sig dog fra hinanden.
– Først og fremmest, så appellerer jeg også
til, at vi skal have mere kant, og være villige

til at stille de kritiske spørgsmål. Vi er der,
når kuskene og trænerne har vundet, men
vi skal også have modet til at sige, når der er
ikke præsteret godt nok. Det er selvfølgelig
en balancegang, men vi er klar til at tage
udfordringen op, smiler Carsten Rabjerg.
– Der er jo altid et ”men”, og jeg tror fak
tisk, at vi som medier bærer et ansvar i for
hold til tonen og debatkulturen. Går vi mere
til grænsen, så kan det legitimere, at der sid
der folk derude, som synes der i orden, at de
også kommer med deres udbrud. Problemet
er, når nogen glemmer at tælle til ti og de
så går over grænsen, slutter Carsten Rabjerg.
En problemstilling med flere facetter
Hos Dansk Travsports Centralforbund er
man bekendt med problemet. Dog har man
endnu ingen sager, hvor der er grebet ind
over for afsendere af beskeder indeholdende
chikane og trusler mod sportens aktive.
– Jeg mindes ikke lige på stående fod, at
jeg har fået henvendelser fra aktive, som har
krævet, at vi har sat forbundet i aktion, men
det betyder ikke, at vi ikke er opmærksom
me på problemet. Vi ved godt det findes,
lyder det fra generalsekretær i DTC, Klaus
Storm.
– Det er desværre et problem, som jeg ikke
tror forsvinder, men jeg kan se flere udfor
dringer i fremtiden. Vores aktive skal forhol
de sig til langt flere medier og platforme end
tidligere. Det kan skabe en gråzone, hvor det
kan være svært at skelne, i hvilken egenskab
den pågældende optræder, og det kan give
udfordringer fortsætter Klaus Storm.
– Jeg kan ikke se nogen løsning lige nu
og her, men det er klart at det er noget, vi
måske skal diskutere i fremtiden. Som jeg
sagde indledningsvis, har vi ikke behandlet
nogle af disse chikanesager endnu, men det
er muligt, at vi kommer til det i fremtiden,
hvor vi eventuelt kan udstede adgangsfor
bud til landets væddeløbsbaner. Men stoppe
fænomenet, det tror jeg ikke vi kan, slutter
Klaus Storm.

Jeg modtog engang en
besked, at jeg skulle kigge
mig over skulderen næste
gang, jeg gik på gaden
(Ken Ecce)
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Christian V. Jensen er
stadig i fuld vigør. Både
som aktiv i duesporten,
og som her på vej på
rundvisning med nye
gæster på Fyens Væddeløbsbane.
Foto: Gorm Johansen

CHRISTIAN V. JENSEN

– TU’s far fortæller
røverhistorier
Mange kender ham som populær rundviser på Fyens Væddeløbsbane,
hvor han i en kort periode var direktør i slutningen af 1980’erne,
men 87-årige Christian V. Jensen kan også skrive travopdrætter, stutteriejer
og medstifter af Travsportsinteresseret Ungdom på visitkortet
– og så er han stedfar til Dansk Hestevæddeløbs sportschef, René Jensen
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Tekst: Henrik Berg

Man kunne også tilføje ”dueejer” på CV’et
og de smukke, sort/hvide fjerbolde er i høj
grad med til at holde Christian V. Jensen
i gang på et tidspunkt i livet, hvor mange
af hans jævnaldrende har trukket sig tilbage
– og måske endda er flyttet ind på et ple
jehjem.
– Hvis jeg satte mig inde i lænestolen og
slappede af hele dagen, tror jeg, at jeg døde i
næste uge, smiler Christian V. Jensen.
– Men når man har dyr – uanset om det
er duer eller heste – så har man ansvaret
for at passe dem, og jeg bruger et par timer
herude hverdag; det er ren terapi og det er
guld værd!
For Christian V. Jensen har duerne af ra
cen Modena, der oprindeligt stammer fra
den norditalienske by af samme navn, været
en stor del af hans liv. Næsten lige så lang
tid som travhestene – som han nærmest fik
ind med modermælken via sine travinte
resserede forældre. I 50 år var han dommer
ved både danske og internationale dueud
stillinger og dén hobby har bragt ham vidt
omkring.
– Jeg har været dommer i syv forskellige
lande og har også været i Bagdad i Irak, lige
før Saddam Hussein kom til magten, for
at aflevere et par duer, som en højtstående
embedsmand havde købt; det var en stor
oplevelse, fortæller Christian V. Jensen, som
i dag har har plads til 32 duer i sit dueslag
på ejendommen i Fraugde i udkanten af
Odense, hvor Væddeløbsbladet har sat den
aktive pensionist stævne til en snak om et
langt liv i travsportens tjeneste.
To kroner vinder på Sport
Duerne fylder således stadig meget i Chri
stian V. Jensens liv, men ellers kan man –
inspireret af en af W.C. Fields’ legendariske
komedier – godt sige, at travhestene blev
hans skæbne.
Forældrene var begge travinteresserede,
og kom ofte på begge de københavnske
travbaner, og junior blev hurtigt bidt af det
meste hestene.
– Jeg kan erindre heste som Sonny Dia
mond med N.J. Koster og Sport med Sofus
Sørensen, som var nogle af de helt store
navne dengang sidst i 1930’erne (Christi
an V. Jensen er født i 1932, red.). Jeg kan
blandt andet huske, at jeg en dag fik lov til
at spille to kroner vinder på Sport – og den
vandt, smiler Christian V. Jensen.
– Så var interessen skabt, og senere be
gyndte jeg at komme på en gård i min
hjemby Fredensborg, hvor de havde trav

heste. De forsvandt sidenhen ud af travs
porten, men der kom jeg næsten hver dag
igennem flere år.
– Senere lærte jeg træner Jens Ipsen at
kende, og begyndte at komme i hans stald
i min fritid, hvor jeg hjalp til med træning
og pasning af hestene. Han havde en stald
mand, Poul Rasmussen, der havde været
hos Ipsen i mange år. Pouls bror, Helmuth
Rasmussen, var træner på Fyens Vædde
løbsbane – og dér kom jeg på ferie hvert år i
10 år; en fire-fem dage ad gangen, hvor jeg
boede på hans gård lige ved siden af væd
deløbsbanen. Jeg nåede da også at køre et
enkelt amatørløb på Fyn dengang.
Medstifter af TU
I 1954 var Christian V. Jensen med til at
stifte ”Travsportsinteresseret Ungdom” på
Lunden, der snart blev en stor succes, og si
den hen spredte sig til alle de øvrige danske
baner.
– Vi var jo en del unge mennesker, som
færdedes på Charlottenlund Travbane i vo
res fritid, hvor vi kom og hjalp til hos de
forskellige trænere, og så var vi på et tids
punkt nogle stykker, som talte om, at det
kunne være sjovt at lave en forening, hvor
vi mødtes og lavede nogle fælles aktiviteter,
fortæller Christian V. Jensen.
– De havde allerede en tilsvarende for
ening ude på galopbanen, H.U. (Heste
sportsinteresseret Ungdom), så det var jo
oplagt at lave en forening på travbanen, der
selvfølgelig skulle hedde Travsportsinteres
seret Ungdom. Vi holdt stiftende general
forsamling i august måned, hvor de første

26 unge mennesker blev meldt ind, og ved
årets udgang var vi oppe på 60 medlemmer
– det var vi vældig godt tilfreds med.
– Vi lavede nogle forskellige arrangemen
ter, hvor vi blandt andet var på stutteribesøg
på Stutteri Vartegård og Stutteri Cathrine
berg samt hos træner Jens Ipsen på Lyk
kesborg i Fredensborg, der senere ændrede
navn til Stutteri Langesø, da Axel Jacobsens
far købte gården.
– Det var som regel lørdag eftermiddag, og
så sluttede vi af på en kro, hvor vi fik noget
god mad og hyggede os. Vi tog også til trav
på både Jägersro og Åby, hvor vi overværede
Åby Stora Pris, som det år (1959) blev vun
det af Icare IV, husker Christian V. Jensen,
der blev valgt som TU-foreningens første
formand – en post han bestred i seks år.
”Køb en knallert i stedet for”
Selv om TU-medlemmerne kom i stalden
hos de forskellige trænere, var der ingen af
dem, der havde prøvet at køre travløb, men
det fik de nu mulighed for – endda uden at
være hesteejere, hvad de færreste unge men
nesker havde råd til.
– Vi ville selvfølgelig også gerne ud at
køre løb, og her havde jeg et rigtig fint
samarbejde med sekretær Aage Ulrich på
Lunden, som var meget positivt indstillet
over for vores nye forening, og bakkede op
omkring vores ønske om at køre løb, siger
Christian V. Jensen.
– Det var imidlertid ikke helt let at få
overbevist hesteejerne om at det var en god
idé. Der var blandt andet en storhesteejer
hos Mark Ingdam, som syntes, at vi unge

Christian V. Jensen startede TU – Travsportsinteresseret Ungdom – og kørte en række løb,
før han skiftede til rigtig amatørlicens. Foto: Arkiv

27 · VÆDDELØBSBLADET · MAJ 2019

TEMA | HVOR BLEV DE AF?
syntes var for lave. Det endte med, at nog
le ville boykotte løbene, mens andre ville
fortsætte med at køre løb. Jeg forstod ikke
dem, der ikke ville køre løb, for så tjente
deres heste jo SLET ingen penge. Men det
endte i hvert fald med, at der blev stiftet en
ny hesteejerforening, ”Hesteejerforeningen
af 1961” for dem, der gerne ville køre løb,
fortæller Christian V. Jensen.
– Det var bagermester Carl Petter, som
var en af de store hesteejere i København,
der foreslog mig, at jeg kom med i den nye
forening, og selv om jeg var en ung mand
på 29 år, kunne de af en eller anden grund
godt bruge mig i bestyrelsen. Jeg blev på et
tidspunkt valgt som kasserer og den post
sad jeg på i 19 år, men da var gemytterne
faldet så meget til ro, at vi igen kun var én
hesteejerforening på Lunden.

Christian V. Jensen sammen med sin konkurrenceduer. Foto: Henrik Berg

mennesker hellere skulle købe en knallert i
stedet for at tænke på at køre travløb!
– Det lykkedes dog efterhånden, og selv
om det jo ikke var verdenstravere, vi kom
ud med, så havde vi det smaddersjovt, når
vi kørte TU-løb. Der var ingen decideret li
censprøve, men trænerne stod inde for, at vi
kunne køre og 7-9-13, så skete der heller al
drig nogen ulykker. Pigerne måtte desværre
ikke køre travløb dengang, men de var altid
med på banen og vi havde nogle rigtig hyg
gelige stunder sammen til de forskellige ar
rangementer, erindrer Christian V. Jensen.
Christian V. Jensen deltog i de første TUløb i 1956, og var med i de fleste øvrige løb,
men nåede aldrig at komme først over stre
gen som TU-kusk.
Den første hest
I december 1957 købte Christian V. Jensen
sin første travhest, hoppen Anita Hanover,
men det var ikke den store succes.
– Det første år (1958) vandt hun et en
kelt løb for Jens Ipsen i 25 starter, men året
efter blev det kun til nogle placeringer i
samme antal starter. På et tidspunkt solgte
jeg Anita Hanover til anden hesteejer, men
han nåede ikke at have hende i ret lang tid,
før han solgte hende videre til Jens Jensen
– og så begyndte hun pludselig at vinde en
del løb! Han kunne nogle ting, Bonden fra
Leestrup, smiler Christian V. Jensen, som
i mange år kun havde én hest ad gangen.
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Den næste i rækken var Rex Maritza, der
kom i træning hos Mark Ingdam.
– Der er skrevet og fortalt meget om Mark
Ingdam, som desværre ødelagde sit liv og
døde alt for tidligt, men han var et fantastisk
og meget følsomt menneske og vi blev rigtig
gode venner, fortæller Christian V. Jensen.
– Han var en rigtig ”Ole Opfinder”-type
som selv lavede mange forskellige ting. Jeg
husker blandt andet en gang, hvor han bad
smeden om at lave fire nye sko til den senere
Derbyvinder Bambino. Det var en længere
proces, og dén dag var Bambino ind og ud
af stalden syv gange, før Mark var tilfreds.
– Jeg husker også den specielle ”Bambi
no-tjek”, der var låst inde i et skab i stalden.
Bambino startede med hovedet meget højt
oppe, og når han havde kørt x antal meter,
trak man i en snor, så tjekken blev længere
og hovedet kom ned i mere normalt leje. Det
var noget helt nyt dengang, men de virkede
jo, de ting, Mark fandt på. Han var virkelig
et geni, som var langt forud for sin tid.
Uenighed blandt hesteejerne
Efter seks år i TU-foreningen fik Christi
an V. Jensen amatørlicens i 1960 og vandt
samme år sin første sejr med hesten Bess
The Great. Samme år blev han valgt ind i
Amatørklubbens bestyrelse.
– Jeg kom også med i Hesteejerforenin
gen, men på et tidspunkt blev hesteejerne
på Lunden sure over præmierne, som nogle

Travpolitik
Christian V. Jensen tænker tilbage på besty
relsesarbejdet med stor glæde, og langsomt
steg han i graderne.
– Det var en yderst interessant tid, synes
jeg, og den dag i dag følger jeg stadig me
get med i travpolitik. Sporten er selvfølgelig
nummer et, men dét, der foregår bagved i
kulisserne finder jeg overordentligt interes
sant, siger Christian V. Jensen.
– Der er jo foretaget nogle dispositioner
gennem årene på forskellige fronter, som jeg
ikke synes er så rigtige, men sådan er dét jo.
– Jeg kom senere med i både licens- og
propositionsudvalget og havde i den periode
et vældig godt samarbejde med Det Danske
Travselskabs direktør Carl Andersen.
Fælles bane i Brøndby
I sin egenskab af bestyrelsesmedlem i He
steejerforeningen, blev Christian V. Jensen
sammen med den øvrige bestyrelse en dag
inviteret til et møde med Brøndby Kom
munes borgmester, Keld Rasmussen, som
havde en revolutionerende idé.
– På det møde deltog også Brøndbys vice
borgmester, og de kom med et forslag, der
desværre aldrig blev behandlet seriøst, ind
leder Christian V. Jensen.
– De spurgte, om vi ville være interesseret
i at flytte vores væddeløbsbane til Brøndby.
Idéen var at slå Charlottenlund og Amager
Travbaner sammen til én bane, der skulle
opføres på det areal, hvor Brøndby Stadion
senere blev opført. Så vidt jeg husker dreje
de det sig om et areal på omkring 80 tønder
land.
Bagsiden af den ene tribune på Brøndby
Stadion skulle være tribune for travbanen, og
der var plads til både staldterræn, folde m.m.

Ved et fornuftigt salg af de to baner, var der
endda penge til overs når det hele var anlagt.
– Vi så tegningerne til det nye anlæg og
syntes det lød som en god idé. Så vi kontak
tede først Det Danske Travselskabs bestyrel
se, som ikke var afvisende. De ville gerne tale
med os om det, men Amager Travselskabs
bestyrelsesformand, Axel Taarup, satte til
gengæld bremseklodserne i: ”Sådan et pro
jekt har ingen gang på jord!”, fastslog han.
– Vi forsøgte at overtale ham: ”Vi havde
tænkt, at du skulle være frontfigur på den
nye bane” – men det ville han på ingen måde
høre tale om, og så døde dén plan desværre.
– Betingelsen var jo, at begge baner skulle
være enige om at gå sammen, og så havde vi
fået Europas mest moderne travbane, der –
set i bagklogskabens klare lys - tilmed havde
ligget helt perfekt. Og ikke mindst med en
kommune, der støttede hele vejen igennem,
men sådan skulle det ikke være.
Ekskluderet
Tanken om at skabe en fælles travbane i
Københavnsområdet blev imidlertid ikke
definitivt opgivet, og det fik nogle år senere
(1970) alvorlige konsekvenser for Christian
V. Jensen og Hesteejerforeningens øvrige be
styrelse, som alle var medlem af begge trav
selskaber.
– Vi syntes jo, at det var tåbeligt, at den
ene af banerne lå øde hen, når der var løb på
den anden bane. Sådan havde det være i år
tier, men ham, der reelt set havde mest ud af
det, var Gunnar Jensens Hestetransport, som
tjente gode penge på at transportere hestene
mellem de to baner hver anden måned, smi
ler Christian V. Jensen.
– I slutningen af februar 1970, på den sid
ste løbsdag inden vi skulle flytte tilbage til
Amager, indkaldte vi alle de københavnske
trænere til et møde umiddelbart efter sidste
løb. Jeg repræsenterede Hesteejerforeningens
bestyrelse sammen med advokat Spang Lar
sen og vi sagde til trænerne, at hvis de kunne
gå med til det, ville vi køre løb på Lunden
igen den efterfølgende søndag, hvor det ellers
var meningen, at der kun skulle være løb på
Amager.
– Det krævede blot, at de ikke meldte heste
til Amagers løb, og det var der stort flertal
for. Kun Eivind Schnell, Børge Grandahl,
Dan Jensen, Børge M. Rasmussen og Verner
Rasmussen valgte at støtte op om Amager, og
det startede så den berømte travkrig, hvor de
to københavnske baner bevidst modarbejde
de hinanden i mange år.
– Det afstedkom, at jeg en dag i september
1970 pludselig fik et brev fra Axel Taarup,
som meddelte mig, at jeg var ekskluderet af

Amager Travselskab for at modarbejde trav
selskabet. De øvrige fire bestyrelsesmedlem
mer i Hesteejerforening fik det samme brev,
hvor man bad os om at blive væk fra den
kommende generalforsamling, hvor man
skulle tage stilling til, om man skulle fusio
nere med Lunden.
– Taarup havde jo talt stemmer og vidste, at
han med stor sandsynlighed ville blive væltet,
hvis vi fem dukkede op. Så var Amager-ba
nen blevet lukket, og banen i Brøndby måske
blevet en realitet, men nu vandt Taarups fløj
i stedet afstemningen. At det så senere endte
med at banen af forskellige årsager alligevel
måtte lukke, er en anden historie.
– Vi blev dog siden hen taget til nåde igen
efter vi havde været en tur i Østre Landsret,
som fandt, at det var forkert at ekskludere os
på den nævnte baggrund, fortæller Christian
V. Jensen.
Den fødte sælger
Vi springer igen tilbage i tiden til slutnin
gen af 1950’erne, hvor Christian V. Jensen
var soldat på Værløse Kasserne, hvor han
for første gang forsøgte sig som selvstændig
sælger.
– Jeg er udlært købmand, og var tre år i
vin & engros-afdelingen, men man fik jo
ikke så mange penge som værnepligtig, så
jeg fandt på at lave mit eget lille vinkatalog,
hvor jeg solgte vin til mine soldaterkamme
rater. Og det gik faktisk rigtig godt, smiler
Christian V. Jensen.
– Det var meningen, at jeg skulle tilbage
til min gamle læreplads, da jeg blev hjem
sendt, men de kunne alligevel ikke ansætte
mig, og så fik jeg i stedet job i et vinfirma på
Østerbro, hvor jeg var i tre år.
– Siden kom jeg til Colgate Palmolive,
hvor jeg var syv-otte år som sælger. På det

tidspunkt havde jeg lært Poul Rørsgård
(senere bestyrelsesformand i Det Danske
Travselskab, red.) at kende igennem He
steejerforeningens bestyrelse. Rørsgård var
direktør i dækfirmaet Continental, og han
spurgte mig en dag, om jeg kunne sælge
dæk? ”Jo, det kunne jeg måske godt” sva
rede jeg, selv om jeg ikke havde nogen er
faring på det område overhovedet, og det
endte med, at jeg var hos Continental i 20
år, indtil jeg kom herover til Fyens Vædde
løbsbane som direktør.
Forpagter og stutteriejer
Næsten samtidig med at Christian V. Jen
sen blev ansat hos Continental, blev han
forpagter af Ærtebjerggård i Dronningmøl
le, som han satte i stand sammen med en
kammerat.
– Gården var ejet af noget af min mors fa
milie, og sønnen ville gerne til Amerika, så
de var på udkig efter en forpagter. Det blev
i første omgang en af mine gode kammera
ter, som forpagtede ejendommen, fortæller
Christian V. Jensen.
– Vi jævnede hele kostalden med jorden
indvendig, byggede 32 bokse og lavede også
en del folde, men desværre kunne min kam
merat ikke magte det. Da jeg havde hjulpet
ham økonomisk, havde jeg valget mellem at
sige farvel og tak – eller selv overtage stedet.
Og travtosset som man er, overtog jeg for
pagtningen i 1966.
– Jeg fik det også til at fungere rigtig godt,
og havde stort set fyldt op med heste. Jeg
havde flere af de københavnske trænere som
kunder.
– En dag sagde ejeren, at hvis jeg var inte
resseret, kunne jeg få forkøbsret på gården,
når min forpagtningsaftale udløb. Det ville
jeg gerne og så rejste han til Amerika, men

Næsten hver løbsdag på Fyens Væddeløbsbane har Christian V. Jensen en tjans som
rundviser. Gæsterne får også gode staldtips. Foto: Gorm Johansen
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blev syg om kom hjem igen, da der var cirka
to år tilbage af mine forpagtningsperiode.
Jeg skulle have besøgt ham på hospitalet,
men nåede ikke at få talt med ham før han
pludselig døde, og kort tid efter solgte en
ken gården til Cirkus Benneweis – uden
jeg blev spurgt. Hun kendte tilsyneladende
ikke til vores aftale.
– Så fik jeg pludselig travlt, for jeg havde jo
mange gode kunder på gården, som jeg helst
ikke ville miste, så jeg kørte rundt i Nord
sjælland for at finde en ny gård, og i 1970
købte jeg så Grønnehavegård i Kvistgård.
– Grønnehavegård var noget mindre – 40
tønder land – men den lå godt, og jeg køb
te den faktisk for halvdelen af den pris, jeg
skulle have givet for Ærtebjerggård.
Succesopdrætter
Christian V. Jensen overtog Grønnehave
gård i 1970, og fik i løbet af relativ kort tid
opført 28 bokse samt i alt seks store folde.
– Der var ingenting i forvejen, men jeg fik
faktisk et dejligt stutteri ud af det, husker
Christian V. Jensen.
– Den første følhoppe var Falconett, som
jeg havde købt som 2-års, hvor hun gik i
træning hos Gerhard Petersen. Hun fik
i 1967 sit første føl, hoppen Ninetta, og
fik i alt 13 afkom, hvoraf fire tjente over
100.000 kroner. Den bedste var Veuve
Cliquot (1.15,1a – 606.000 kr.), der som
åring blev solgt til Finland.
– I samme årgang havde jeg også Uno
Boy (1.14,9a – 576.000 kr.), der var Ni
nettes første afkom og som blandt andet
vandt Femårsstjernen på Lunden for Veijo
Heiskanen. Uno Boy er i øvrigt en af de me

30 · VÆDDELØBSBLADET · MAJ 2019

get få danskopdrættede heste, der har været
med i Prix d’Amerique (1979).
– Det kunne have været sjovt at se de to
heste i Dansk Trav Derby, men de var des
værre slettet. En anden god hest var Thun
derbird (1.16,2a – 304.000 kr.), der i øvrigt
også blev solgt til Finland.
– Jeg havde på et tidspunkt fire-fem føl
hopper ad gangen, og har desuden haft flere
avlshingste opstaldet på Grønnehavegård,
blandt andet Miracle Hill, US Arrogant,
Fischerman og Keystone Master.
– Jeg lavede også en 1000-meter træ
ningsbane, og fik på et tidspunkt kontakt
med Preben Kjærsgaard, da han blev træner
på Lunden i 1980. Vi havde et rigtig godt
samarbejde i flere år. Jeg hjalp til så meget
jeg kunne, men syntes efterhånden, at jeg
ikke kunne holde til det fysisk.
– Da jeg blev direktør på Fyn, tilbød jeg
Preben at købe Grønnehavegård, men han
flyttede i stedet til Stutteri Focus, og så solg
te jeg i stedet gården til en mand, som mest
var interesseret i at gå på jagt.
Kollossal omvæltning
I 1986 blev Christian V. Jensen ansat som
direktør på Fyens Væddeløbsbane, som på
dét tidspunkt havde store økonomiske pro
blemer.
– Det var en kollossal omvæltning i for
hold til den bane jeg kom fra, siger Christian
V. Jensen.
– Den daværende bestyrelse var sandt
at sige ikke meget bevendt og jeg fandt ret
hurtigt ud af, at det reelt kun drejede sig om
at få solgt banen. Det var så galt, at Dansk
Travsports Centralforbund mere eller min

dre gik ind og overtog banen på tidspunkt,
hvor bestyrelsesformanden blev tvunget til at
underskrive en slags håndfæstning. Ellers var
banen blevet lukket.
– Der var en masse intern ballade dengang
og jeg blev efter blot et års tid sagt op, angi
veligt fordi man gerne ville have en byggesag
kyndig direktør. Det undrede jeg mig meget
over, men fandt senere ud af hvorfor.
– Det viste sig, at man faktisk havde en
køber på hånden – en entreprenør, som ville
bygge et stort hotel på parkeringspladsen og
lave parkeringsplads på den anden side af ba
nen. En anden køber var kun interesseret i to
mindre stykker jord, som vi ville få 9-10 mio.
kr. for, men det blev heller aldrig til noget.
– Alt det ”glemte” bestyrelsen imidlertid at
oplyse medlemmerne om på den efterfølgen
de generalforsamling. Bortset fra bestyrelsen
og jeg var der ingen, der hørte noget om byg
geplanerne eller så tegningerne.
– Det endte med, at Odense Kommune
købte banen, og i dag ejer både banelegemet
og staldene, som Fyens Væddeløbsbane be
taler et årligt beløb for at leje. Resten ejes af
Fyens Væddeløbsbane A/S.
Rundviser på Fyn
Efter Christian V. Jensen stoppede på Fy
ens Væddeløbsbane i 1988, var han i nogle
år ansat i Odense Kommune, men i dag er
han forlængst gået på pension. Han er dog
som nævnt indledningsvist fortsat meget
aktiv, og foruden den daglige ”terapi” med
duerne, er han også fast rundviser på Fyens
Væddeløbsbane hver eneste løbsdag.
– Travet har været hele mit liv, og hvis der
stadig er noget man kan bruges til, vil jeg
gerne hjælpe til. Vi har det godt sammen
ude på banen, der gør meget for at skaffe
nye gæster, siger Christian V. Jensen.
– Så tager jeg dem en tur rundt i staldene,
og fortæller, hvad der foregår. De får også
udleveret et travprogram, og jeg giver dem
nogle tips, inden vi går over i restauranten,
hvor der er reserveret borde. Desuden får de
som regel et spillebevis på 50 kroner, og jeg
hjælper dem med at spille, og så har de for
håbentlig haft en god dag.
– Formålet er selvfølgelig, at de kommer
igen, og det ér der også mange, der gør. Sid
ste løbsdag (lørdag den 6. april, red.) var
der således fyldt op i restauranten, og tillige
mange folk i spillehallen. Vi har et meget
trofast stampublikum på Fyens Væddeløbs
bane, og det smitter også af på baneomsæt
ningen.
– Den pågældende løbsdag havde jeg
f.eks. to grupper på henholdsvis fem og ni
personer. Jeg plejer at sige, at der mindst

skal være seks, men dem slog vi så sammen
til 14. Gangen før havde jeg et selskab på
22, og generelt er der faktisk rundvisninger
næsten hver løbsdag, siger Christian V. Jen
sen, som for nogle år siden var initivativ
tager til anpartsstalden Stald Fynboen, der
købte hesten Atletico.
– Det lykkedes at få solgt 200 anparter, og
jeg tror, at kun 10% var travfolk i forvejen
– resten var helt nye folk i sporten. Desvær
re skete der nogle ting i forbindelse med et
kommende salg af Atletico, som gjorde, at
jeg helt trak mig helt ud af det, men det var
alligevel et projekt, som jeg var lidt stolt af.
Rejsen til Amerika
Den sidste løbsdag i april måned måtte
Fyens Væddeløbsbane dog undvære sin po
pulære rundviser, idet Christian V. Jensen
var en tur i USA sammen med sin veninde
Kirsten.
– Vi skal over at besøge en gammel sko
lekammerat, som jeg har kendt siden vi
begyndte i 1. klasse sammen i april 1939

i Fredensborg, fortalte Christian V. Jensen,
da interviewet blev lavet medio april.
– Hun blev sidenhen ansat i den ameri
kanske ambassade i København, og blev gift
med en amerikansk oberst. De fik tre børn,
hvoraf de to yngste er født i USA, hvor de
i mange år havde en restaurant i Venice på
Floridas vestkyst, indtil hendes mand døde
for nogle år siden.
– Hun har jævnligt været i Danmark og
vi har altså bevaret i kontakten i 70 år. Da
min kone døde for fire år siden, ringede
hun og spurgte, om jeg ikke havde lyst til
at komme en tur til USA, når jeg nu var
blevet alene.
– Det ville jeg gerne, og nu skal Kirsten
og jeg altså derover sammen for første
gang. Vi skal blandt andet ud at besøge
Åke Svanstedts træningscenter Palema
Racing, og dagen efter en tur til Kennedy
Spacecenter – det glæder jeg meget til.
– Det gælder som sagt om at holde sig i
gang – både mentalt og fysisk, og så længe
jeg kan gå en tur rundt på staldterrænet,

og fortælle nogle røverhistorier for de nye
gæster, så bliver jeg ved. Det nyder jeg vir
kelig, siger Christian V. Jensen.
Den stolte stedfar
Til slut skal vi ikke ikke glemme at nævne
Christian V. Jensens stedsøn, Dansk He
stevæddeløbs sportschef René Jensen, der
som bekendt har en fortid som sportschef
på både Jydsk Væddeløbsbane og Halmstad
Travet i Sverige, hvor han var ansat i mere
end 15 år.
– Jeg er selvfølgelig meget glad for og
stolt over, at René har fået den her post.
Han blev jo hurtigt bidt af en gal travhest,
da hans mor Grethe og jeg lærte hinanden
at kende sidst i 1970’erne, og han startede
også med at køre TU-løb præcis som jeg
gjorde i sin tid.
– Det glæder mig virkelig, at han er nået
så langt, men han har også altid brændt for
det han har lavet inden for travsporten, og
gjort det fantastisk flot i sine tidligere stil
linger, afslutter Christian V. Jensen.

PRIS:
0 + kr. 5000
ex. moms
TRIPLE CROWN-VINDER I AVLEN

Okay Bee 1.11,4 - 3.377.035 kr.
Imponerende karriere med storløbssejre på stribe:
Dansk Opdrætningsløb - Jydsk 3-årings Grand Prix Dansk Trav Kriterium - Sprintermesteren i Billund Jydsk 4-årings Grand Prix - Dansk Trav Derby Aalborg Store Pris - Mesterskab For Danmark
samt Hamburg Cup i Tyskland.

Afstamning:
TURBO SANDY
(N) 1.14,2

SONG OF WINTER
(N) 1.16,0

SPEEDY TOMALI (US) 1.12,3
PRINCESS ANITA (N) 1.22,6
GUSTO B 1.15,6
MOCCA COLORIT 1.24,8

Kontakt: Henrik Pedersen mobil 4018 6808

SPEEDY SOMOLLI (US) 1.11,5
VICHYSSOISE (US)
JUNIOR NIBS SONG (S) 1.19,5
MONICA STAR (N) 1.20,8
VETRA 1.18,6
MOARLEEN BANGSBO 1.28,2
TOMMY CROWN (US) 1.15,7
NINON COLORIT 1.27,7

AF JESPER ELBÆK

Lord Valentines Mindeløb

Pay Dirts Mindeløb

Jubilæumspokalen

Musketerdag i Skive

Frosty Hanovers Mindeløb

DM for Travtrænere

I påskedagene blev DM for Travtrænere afviklet
på Charlottenlund Travbane og Racing Arena Aalborg. Efter førstedagen førte Skive-træner Morten
Friis komfortabelt foran et kobbel sultne forfølgere, hvor Steen Juul, Jeppe Juel, Ken Ecce, Knud
Mønster og Bent Svendsen var nærmest.
Netop Bent Svendsen var velkørende på finaledagen i Aalborg, og efter sejr med storoutsideren
Thunder Bell og storfavoritten Walkman June, så
var sejren pludselig inden for rækkevidde. Via en
andenplads i sidste afdeling med Vivaldi og nul
point til den førende før sidste afdeling, Jeppe
Juel, så kunne Skive-træner Bent Svendsen træde op på det øverste trin på præmieskamlen for
fjerde gang i karrieren. Det blev dobbelt Skive, idet
Knud Mønster fik sølv. Aalborg-træner Jeppe Juel
tog sig af bronzemedaljen, og den førende efter
førstedagen, reserven Morten Friis, måtte nøjes
med en ærgerlig fjerdeplads.
Foto: Ditte Hesselborg
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Storløbssæsonen blev vanen tro skudt i gang med gode løb på
Musketerdagen i Skive. Kent Friborg tog sig af Pay Dirts Mindeløb
for de 3-årige med Enforalle P, som kom i overlydsfart ude i banen,
Lindhardt Jensen-trænede Donatello Garbo nappede Frosty Hanovers Mindeløb for gæstekusk Kenneth Nielsen, og er pt. favorit til
Derbysejren – og så kunne tyske Tsunami Diamant igen vinde storløb
i Skive, da den nedkæmpede Casino Gardenia på løbet sidste meter.
Den præstation udløste en billet til Copenhagen Cup. Hurtigklassen
i Jubilæumspokalen gav overraskende sejr til 13-årige O’Grady, som
besejrede Slide So Easy, som et par dage senere meldte afbud til
Copenhagen Cup.
Foto: Flemming Andersen

Åbent hus på
tre store stutterier

Vanen tro i det tidlige forår, så slår Hovhedegård
Hestecenter og Stutteri Shadow dørene op, og
byder inden for til åbent hus-arrangementer. De
senere år er Stutteri Dings i Østervrå også kommet med på vognen.
På Hovhedegård 30. marts blev et talstærkt
publikum præsenteret for de fem opstaldede avlshingste Great Challenger (billedet), From Above U
S, Gigant Neo samt de to nye Gentle Tilly og Gift
Kronos. Desværre afgik Gift Kronos ved døden få
dage efter arrangementet. Desuden præsenterede travtræner Kaj Jensen sit nye anpartsprojekt
”Stald Challenger 2019”.
Stutteri Shadow og stutteriejer Niels Jørgen
Jensen kunne – for en gang skyld fristes man til at
skrive – byde på rigtig godt vejr. Lørdag 6. april var
en flot solskinsdag, og de fem avlshingste Dominion Beach (billedet), Broad Bahn, Wicker Hanover,
Weingartner og den nye dreng i klassen, Tycoon
Conway Hall, blev fremvist i topskik.
Sidste skud i tretrinsraketten var Stutteri Dings,
hvor ejer Finn Rasmussen lørdag 20. april bød inden for. På dagen kunne man se 13 fine følbasser,
de åringer der senere i år skal afsted på auktioner
rundt omkring i Skandinavien, og naturligvis de to
flotte avlshingste Classic Grand Cru (billedet) og
Yield Boko.
Alt i alt tre vellykkede arrangementer i Støvring,
Vrå og Østervrå, og selv om avlshingstene jo er
centreret meget omkring Nordjylland, så var der
også gæster fra Fyn, Sjælland og endda Bornholm
til arrangementerne.

Hestecenter

Hovhedegård

ow

Stutteri Shad

Foto: Jesper Elbæk

Stutteri Dings

Bronze til Per Juul
ved Nordisk Mesterskab

Skive-amatøren Per Juul tog sig af bronzemedaljen, da han sammen
med Skive-kollegaen Dennis Kristiansen og Søren Demant Andersen
fra Odense deltog ved Nordisk Mesterskab for Amatørkuske i Norge i
slutningen af april.
Samtidig blev Nordisk Mesterskab for Montéryttere afviklet, også i Norge.
Det var dog et noget amputeret mesterskab med kun to ridt til hver af
deltagerne. De danske deltagere, Skive-pigerne Sabina Gammelgaard og
Michelle Mønster, fandt ikke vej til præmiepodiet.
Foto: Gorm Johansen
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Efter at have set Björn
Goop varme Chock Nock
op til Derbyet, kunne jeg
se, at den var klar til at
gøre sit bedste, og så kan
man ikke forlange mere,
fortæller Dorthe og skænker kaffe op

Stjernerne fra Saltum

Som nystartet opdrætter fik Dorthe Christensen en flyvende start. Allerede i tredje omgang
fik hun en Derbyvinder. 13 år senere kom nummer to. Vi tegner et portræt af en nordjyde
med holdninger og principper
Tekst og foto: René Wibholdt

Dorthe har altid elsket at træne og passe
travheste. Hun er datter af bryggeren fra
Saltum, Jørgen Larsen, som drev Saltum
Vand, indtil Carlsberg overtog sodavands
bryggeriet.
Hendes første følhoppe hed Waking Sal
tum (New Quick – Okipur). Som væddelø
ber var den god – i øvrigt med Dorthe som
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træner – og som avlshoppe har den været i
særklasse, men det vender vi tilbage til.
– Jeg fik den forærende af min far på be
tingelse af, at jeg ikke måtte sælge den vi
dere, husker opdrætteren, der har stutteri
ved navn Dorthe Christensen ApS sammen
med sin mand Per. Siden har hendes hold
ning været den stik modsatte.
– Som avler er man nødt til at sælge alt.
Det er en principbeslutning Vi skal ikke

have det ry, at vi beholder de bedste afkom
selv, siger Dorthe, som på grund af kulden
har trukket huen godt ned over hovedet.
Hun viser rundt på gården, hvor en flok
plage løber rundt i en indhegning.
– De går ude året rundt i al slags vejr. Vo
res filosofi er, at det styrker dem. Det styrker
også deres led, sener og psyke, så de gerne
skulle blive i stand til at tåle den hårde træ
ning, de bliver budt som ungheste. Vi går

efter at avle nogle robuste og stærke afkom,
som har vilje og kan arbejde selv, fortæller
Dorthe og nævner S J’s Photo som en avls
hingst, der kan videreføre disse egenskaber
til sine afkom.
Med formuleringen, at ”de kan arbejde
selv”, mener hun, at de for eksempel kan
tåle at gå de sidste 700-800 meter ude i spo
rene uden at miste modet.
Moren betyder alt
Plagene bliver fodret hver dag, og får alt det
hø, de kan æde. Hvis de vil, kan de gå i læ
under tag.
Ifølge opdrætteren har morens profil end
nu større betydning end farens. Derfor går
ægteparret efter følhopper med et godt ho
ved, og som mestrer opgaven med at tage
sig af deres føl, og give dem en god opdra
gelse.
– Jeg er af den overbevisning, at det er
morens egenskaber, der slår igennem på
føllet. Vi blander os stort set ikke i opdra
gelsen det første år. Det lader vi moren om.
Der er ingen, der kan tage sig så godt af et
afkom, som en mor kan, og føllet lærer en

masse ved at gå sammen med sin mor, erfa
rer Dorthe.
– Vi avler på gehør og vil gerne kende
hoppen rigtig godt, før vi finder avlshing
sten, og vi bruger ”kendte” hingste. Vi plan
lægger ikke et halvt år i forvejen, men tager
ofte beslutningen om hingsten i sidste øje
blik. Det er en fornemmelsessag, siger hun
og stryger en finger over næseryggen.
Per og Dorthe foretrækker amerikanske
hingste til deres hopper, fordi de passer
bedst til ”den danske model”, som hun ud
trykker det. Dorthe er også begejstret for
de franske hingste, men hun synes ikke, de
giver merværdi til den danske model. Men
man har jo et standpunkt, til man tager et
nyt, og opdrætterparret er klar til at sende
en af deres seks avlshopper, Soffi Nock, til
Ready Cash-sønnen Express Bourbon, som
har danskere i ejerkredsen.
En måneds tid op til en auktion kommer
plagene i hænder og lærer at gå pænt. De
skal se godt ud, når de skal afsættes.
– Vi sælger, hvor der er kunder. Længere
er den ikke. Om det er på en auktion, eller
om salget foregår via en spejder, gør ingen

forskel. Som opdrætter drømmer vi om, at
den enkelte hest får mulighed for at udnytte
sit potentiale, og at vores kunder får noget
ud af deres investering, forklarer hun.
Gode aner i familien
Nu vender vi tilbage til dengang, Dorthe
trænede Waking Saltum, som vandt sit før
ste løb i 1995 for Seppo Kukkonen. Den
var opdrættet af dyrlægen H.C. Sørensen,
som på dette tidspunkt ikke havde set, hvad
hans følhoppe Okipur (Tibur – Early Dirt)
kunne præstere i avlen.
Mens Waking Saltum fortsatte sin
løbskarriere i Danmark og sejrede 12 gange,
vandt hendes helbror, Always New, de næste
fem år lige under 4 mio. kr., bl.a. i Frank
rig for Anders Lindqvist. Senere fik Okipur
hoppen Fleur New, som i sin tur bl.a. blev
mor til Local Conch, som tjente 3.354.000
kr., satte rekord 1.10,0ak og vandt 35 sejre
i 81 starter – hovedparten med Flemming
Jensen i sulkyen. Fleur New blev derudover
mor til en lang række fine travere.
Med andre ord. I Waking Saltum havde
Dorthe sandsynligvis en avlsmæssig per

Dorthe og Per Christensen
er gift, og er forældre til

to voksne børn. Dorthe er
uddannet markedsøko-

nom i logistik, men er i dag
fuldtidsbeskæftiget på

gården. En skulderskade
betyder dog, at hun ikke

længere kan træne hestene for vogn. Per arbejder

som banemand på Racing
Arena Aalborg, hvor han

også ses som chauffør af
startvognen.

Dorthe og Per brænder for
at opdrætte travheste, og
er stolte over at have fået to
Derbyvindere
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Blandt denne flok ungheste går måske Dorthe og Pers tredje Derbyvinder

le. Hendes første afkom var Geyser (tjente
195.000 kr.), som kom til verden i Saltum i
1999. Året efter fulgte Hakkinen (347.000
kr.), som blev nummer fire i Derbyet.
I 2001 fik avlshoppen et afkom efter S
J’s Photo, og føllet fik navnet I’m A Photo.
Den blev solgt til Sverige som plag. I 2004
vandt I’m A Photo Dansk Trav Kriterium
for Staffan Nilsson. Som 4-åring blev han
endnu bedre og vandt i 2005 Jydsk 4-årings
Grand Prix, Dansk Trav Derby, Aalborg
Store Pris med gæstekusken Birger Jørgen
sen, samt et 4-års jubilæumsløb i V75-regi
på Jägersro.
Skader satte herefter et punktum for kar
rieren. I’m A Photo nåede kun at starte 26
gange med 12 sejre som resultat, den satte
rekord 1.14,1a/2140m og tjente 1,4 mio.
kr.
Waking Saltum fortsatte de gode takter og
blev mor til Lady Diva (101.000 kr.), Ma
xima (86.000 kr.), Next Dance (314.000
kr.), Press Photo (109.000 kr.), Search The
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Dream (117.000 kr.), Tara (148.000 kr.)
samt Aero H (101.000 kr.).
For den imponerende bedrift er hun af
Avlskommissionen udnævnt til diplomhop
pe. Dem er der kun 15 af i Danmark. En
af de andre er Flicka Trøjborg, som Dorthe
også har ejet. Begge avlshopper lever ikke
længere.
Tre skrappe Nock-søskende
Flicka Trøjborg (Earthquake – Bright Visi
on) blev købt som løbshest og blev trænet
af Per. Som 4-åring vandt hun otte sejre
i 10 starter og blev solgt til Sverige, hvor
den brækkede ned. Per fik mulighed for at
købe den tilbage, og så var vejen banet til
avl. Moren Bright Vision har født en stri
be fine væddeløbere – alle med efternavnet
Trøjborg.
Flicka Trøjborgs første afkom var Nick
Nock (S J’s Photo), som tjente lige over
2 mio. kr. og satte rekord 1.10,9ak. Han
vandt bl.a. Aalborg Store Pris i 2009 og

Grand Circle 4-års Championat med
Christoffer Eriksson i sulkyen og Thomas
Malmqvist som træner. Et par år senere
vandt den såvel indledende V75-sejr som
V75-finale med 300.000 s.kr. til vinderen.
I statistikkerne står Nick Nock fortsat
som den hurtigste 3-åring i voltestart med
tiden 1.13,4. I flere år havde han også den
hurtigste tid som 4-åring i autostart med
tiden 1.11,3.
Fire år senere fik Flicka Trøjborg Sof
fi Nock (Dream Vacation), som vandt
296.000 kr. og satte rekord 1.11,7ak. Hen
des absolut bedste præstation leverede hun i
Elitlopps-weekenden på Solvalla, hvor hun
med Johnny Takter ved linerne vandt 3-års
Eliten i tiden 1.13,3ak og fik 123.000 s.kr.
for indsatsen.
– Og det var spor 12, husker Dorthe og
griner.
Så kommer vi til Derbyvinderen fra i
fjor, Chock Nock (S J’s Photo), som trods
startspor 12 overraskede alt og alle, og kom

først over stregen efter mesterlig kørsel ud
ført af Bjørn Goop.
Forberedelserne havde Steen Juul stået for
som træner, og han havde allerede vist, at
Chock Nock kunne stå distancen. I juni sat
te den lille fighter dansk rekord ved at vinde
et løb på Lunden over 2520m med tiden
1.15,5. Chock Nock har indtil videre tjent
745.000 kr. Mon ikke både Dorthe og Per
vil holde øje med, hvornår vallakken – som
kan arbejde selv – tager sin 10. sejr.
Nyt blod til stalden
De to moderlinjer med Waking Saltum og
Flicka Trøjborg udgør hovedparten af Dor
the og Pers arbejde som opdrættere. Men
ikke det hele.
Ægteparret købte den italienske avlshop
pe Borgogna As, som Dorthe kendte fra sin
tid som staldmand hos Stutteri Vang Ho
vedgård. Følhoppen havde leveret en stribe
skrappe væddeløbere – alle med efternavnet
Vang. Med Credit Winner som far fik hun

Beatriz, som sejrede i Dansk Hoppe Kriteri
um 2016 med Christoffer Eriksen som kusk
og Thomas Malmqvist som træner. Heref
ter blev Beatriz solgt. Kort tid efter vandt
hun Grand Circle 3-års Hoppechampionat
med ny træner og kusk, Nicolaj Andersen.
Som 4-åring blev Beatriz nummer fire
i Dansk Hoppe Derby efter Bikini, Bella
Højgaard og Blowmywhistle. Herefter blev
det en andenplads i Aalborg Hoppechampi
onat efter Bikini og Peter Ingves.
Året efter blev hun anden i DM for Hop
per efter Stickittothem med Knud Mønster
og anden igen i Dansk Mesterskab for 5-åri
ge hopper efter ByeByeandover med Kasper
Foget i sulkyen. Med 633.000 kr. på kon
toen tog Beatriz hul på en ny sæson i år og
med Christian Lindhardt som ny træner. I
slutningen af marts overraskede hoppen det
spillende publikum ved at vinde hurtigklas
sen i Odense for Kasper K. Andersen. Be
atriz vandt på 1.14.0a/1640m foran man
ge etablerede navne og hører nu hjemme

blandt de tre bedste ældre hopper i landet.
Dorthe købte også amerikaneren Prin
cess Tigerlily, der med S J’s Photo som far
fik Cindy Tiger. I 13 starter er hun blevet
mellem de tre første 11 gange. Hun har
også en dansk rekord for 4-årige hopper.
På den svenske bane Vaggeryd vandt hun
på 1.15,2a/2640m. Bjarke Haagensen er
træner, mens svenske Jörgen Sjunnesson er
fast kusk.
Cindy Tiger er nu selv på vej i avlen pga.
en skade. Ejerkredsen beretter, at Cindy
Tiger i skrivende stund står på Ansager
Hestehospital og skal insemineres med
tophingsten Trixton. Såvel Borgogna As
som Princess Tigerlily er på grund af alder
ikke længere i avlen.
Robust stamme
Dorthe og Per fortsætter arbejdet som op
drættere. Tara (Varenne – Waking Saltum)
udgør i dag avlsmaterialet sammen med
Global Lady (Angus Hall – I Dream The

STUTTERI DINGS’ TO KANONER

CLASSIC GRAND CRU

YIELD BOKO
1.10,2 - 4,9 mio. SEK - 50 starter: 22-2-7

1.09,6 - 6,7 mio. DKK - 158 starter: 42-34-31

Vinder af Breeder’s Crown for både 3- og
4-årige, vinder af Europæisk 5-års Mesterskab.
Den svenske avlskommission vurderede Yield Boko
til at have høj avlsværdi med flotte 77 point.

Dobbelt vinder af Klosterskogen Grand Prix og
Harald Lunds Mindeløb, Rex The Great Løb,
Frosty Hanovers Mindeløb, 3’er i Elitloppet
og Oslo Grand Prix, 2’er i Copenhagen Cup.

PRIS: 0 + 10.000 kr. + moms

PRIS: 0 + 10.000 kr. + moms
STUTTERI DINGS

v/Finn Rasmussen / Kobberholmvej 16 / 9750 Østervrå / E-mail: dings1@live.dk / Mobil: (+45) 2361 2227
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Avlsmæssigt ved Dorthe, hvad
hun går efter. Nu er hun på
udkig efter en hingst, der kan
tage over, hvor hendes favorit S
J’s Photo slap

For mig betyder
det, at min måde
at opdrætte heste
på nu er mere i
overensstemmelse
med min
overbevisning
Dream), Soffi Nock (Dream Vacation –
Flicka Trøjborg), Venus V (Angus Hall –
Highlight FH), Search The Dream (Dream
Vacation – Waking Saltum) og Bella Caval
la (S J’s Photo – Waking Saltum).
Tara var skrap som 3-åring og vandt
fire sejre i 10 starter og satte rekord
1.13,6a/2000m. Hun blev bl.a. nummer
to i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix med
Kasper K. Andersen.
Tara fik sit første føl sidste år, General
Photo efter S J’s Photo. Soffi Nock har også
fået sin debut i avlen med Glad Nock, som
ligeledes er efter Dorthes favorithingst.
Global Lady købte Dorthe som løbs
hest, og hun trænede den selv. Den vandt
syv løb i 20 starter. Den er søster til Global
Runaway (283.000 s.kr.), Global Patriot
(994.000 s.kr.), som satte rekord 1.10,9ak.,
og som vandt 20 sejre i kun 35 starter samt
Global Kitten (2,3 mio. s.kr.) med rekord
1.11,2ak. I 65 forsøg tog hun tog 20 sejre
– en af dem var det svenske mesterskab for
hopper i 2012 med 600.000 s.kr. i første
præmie.
Venus V er bl.a. søster til travere som
Nevada FH (597.000 kr.), Prelude FH
(368.000 kr.), Sputnik (236.000 kr.) og
Opus One FH (136.000 kr.).
De optimale rammer
De seks avlshopper nyder livet på gården i
Saltum. Men det har ikke altid været på den
matrikel, hestene har gået. I 2010 flyttede
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ægteparret fra en anden gård beliggende
600 meter fra den nuværende. Jorden på
den gamle gård bliver nu brugt til sommer
ophold for hesteflokken.
– Jorden var for leret, og der var ingen læ
til hestene. Nu har vi fået mere sandjord,
og der er læbælter i form af træer rundt om

gården. Det betyder, at hestene kan finde
et sted at gå i læ for vestenvinden, og det
er væsentligt, når de altid går ude. For mig
betyder det, at min måde at opdrætte heste
på nu er mere i overensstemmelse med min
overbevisning, afslutter Dorthe med et stort
smil.

Per er vild med maskiner, og sørger gerne for at give unghestene hø.

STRUCTURE

FIBERRIG FODERSERIE

N
Y
OPTIMERE

T RECEPT

●

●

Flere letomsættelige fibre
bidrager til at fremme
stabil træningsenergi
Stærkere piller. Lettere at
dosere, nemmere flow i
foderautomater

-”Med Equsana Structure er jeg sikker på mine heste har det
bedste fundament for optimal præstation og trivsel – såvel i
hverdagen som på væddeløbsbanen.”
Træner og kusk Gordon Dahl

EQUSANA STRUCTURE
Serien består af 3 varianter, alle som fiberrige 8-mm piller, med et højt indhold af letfordøjelige fibre, der har en gavnlig effekt på hestens fordøjelse, og
dermed kan øge dens velbefindende og styrke immunforsvaret. Alle varianter fås i løs vægt, big bag og 15 kg sække

ENERGY:
HIGH:

Velegnet til præstationsheste.
Velegnet til ungheste og heste
i moderat/ hård træning.
MEDIUM: Velegnet til heste i let-moderat træning.

HESTEEJERFOKUS | FRANK KJELDE

Hestehandleren
Frank Kjelde

Jeg havde egentlig tænkt mig at kalde denne artikel om Frank Kjelde
”Lidt af en krejler”, men måtte sadle om, da Frank ved ordet ”krejler” stejlede noget,
for nu at blive i hestejargonen

Hesteejeren Frank Kjelde som de fleste kender ham. I vindercirklen og med et stort smil på. Foto: Burt Seeger
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Gigolo er en af mange heste, som
Frank Kjelde har scoutet og købt i
Holland. Vandt mange sejre i Danmark,
og har fortsat stimen i Norge.
Foto: Gorm Johansen

Tekst: Henrik Dyhrberg

– Jeg underskriver mig altid som ”heste
handler”, når jeg signerer papirer som vit
terlighedsvidne. Krejler er jeg ikke, men jeg
kan godt lide at handle, om det så er hus
handler, hestehandler eller ting jeg finder i
Den Blå Avis, og det er vel lidt af en hobby
for mig at handle, kommer det indlednings
vis fra den 48-årige morsingbo, der til dag
lig bestyrer og ejer en EDC ejendomsmæg
lerforretning i Nykøbing Mors.
Seks vindere i marts måned
Frank Kjelde oplevede i marts måned noget
så sjældent, at seks af hans heste vandt løb,
og det er vel lidt af en uofficiel danmarks
rekord. Nu vil den meget opmærksomme
læser nok tænke: ”Jamen, skrev de ikke på
Danskhv.dk, at Frank Kjeldes heste vandt

fem løb i marts?”. Og jo det gjorde de,
men…
– I glemte faktisk én af mine sejre, og det
var med Harbour Eightysix i Norge, som
vandt sin første start i mit regi hos Sigbjørn
Kolnes. Men han er solgt videre til en an
partsstald i samme stald og har siden både
vundet og været anden. Han er en af den
slags heste, jeg typisk finder i Holland, som
er kommet lidt skævt på det i deres karri
ere, og kan købes for fornuftige penge.
Steen Juul, som jeg anser for værende den
dygtigste træner i dansk travsport, sagde en
gang til mig, at når de har gjort det én gang,
så kan de gøre det igen, og det er ord jeg
ofte har tænkt på, når jeg køber nye heste,
fortæller en som altid entusiastisk Frank
Kjelde.
– De heste, som jeg selv beholder, er ofte
heste uden de store resultater i deres sidste

Bag staldpseudonymet Team World Wide Trot gemmer sig Frank

Kjelde, der hele seks gange i marts måned kunne høste en sejrsbu-

ket. En kvartet trænet af Morten Juul tog hver en sejr: Guy Pomponne, Jelmer Boshoeve, Something Fishy og Vertigo Lux hed de fire
vindere.

Endvidere står Frank Kjelde også bag Kjela Invest, der ejer Arc Va

Tout. Den sejrede på månedens sidste løbsdag i Billund, og sammen
med en sejr i Norge til Harbour Eightysix – som allerede ér solgt

videre – så var de to sejre også medvirkende til, at marts måneds
hesteejer hedder Frank Kjelde.

starter. Det er sådanne heste, som mine
kunder typisk ikke efterspørger. Til de pen
ge, som de vil give for heste, skal der være
gode resultater i rækken. Ellers vil de ikke
købe. Jeg har et godt samarbejde med Hugo
Langeweg, Paul Hagoort, Dion Tesselaar og
andre trænere i Holland, og deres hesteejere
er kun interesseret i to- og treåringer, der
kan være med i årgangsløb.
– Ydermere er der meget små penge i de
almindelige løb dernede, så heste, der ikke
er årgangsemner længere, kan købes, behol
des eller sælges videre for penge, som er til
at betale. Mange af de heste, som jeg køber,
har jeg haft kig på i nogle måneder, som
f.eks. Gigolo og Brixton, og lige pludselig,
når resultaterne ikke er der længere, så kan
jeg købe dem.
Udover Harbour Eightysix var der også
sejre til Jelmer Boshoeve, Something Fis
hy, Vertigo Lux, Guy Pomponne og Arc Va
Tout. Den sidste ejer Frank Kjelde sammen
med Bøje Laursen. På nær Jelmer Boshoeve
er de alle heste, som Frank Kjelde opkøbte
efter de ovennævnte principper, så hvordan
fandt treårige Jelmer Boshoeve vej til de
danske baner?
– Det er faktisk en lidt sørgmodig histo
rie, men jeg sad og fik en kop kaffe i stalden
hos Dion Tesselaar i forbindelse med købet
af Rebellion, og spurgte, om han havde an
det til salg. Efter trekvart kop kaffe mere og
lidt snak, kom han i tanke om, at han havde
en treåring til salg, som netop var godkendt
på 1.17.1 i Wolwega.
– Ejeren var lige død for 14 dage siden,
manden bag Boshoeve-hestene, og der var
to heste tilbage. Den ene var Isabella Bos
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HESTEEJERFOKUS | FRANK KJELDE
han er til salg. Ja, ikke Bøje, men hesten! Og
Arc Va Tout er sikkert også solgt, når disse
linjer læses.

Something Fishy – eller bare “Fister” – efter en sejr i et amatørløb på Charlottenlund, hvor
vennen Dennis Kristiansen sad i sulkyen. Foto: Martin Timm Holmstav

hoeve, som havde været en af sine bedste
hopper i årgangen, og så Jelmer Boshoeve.
Jeg fik et kig på hesten, og kunne lide hvad
jeg så, men prisen var lige i det højeste, så
jeg sagde: ”det tænker lige over”. Dagen ef
ter ringede jeg og gav et bud, og det ville
de ikke sælge for, men tre uger efter kom
handlen på plads.
– Det er faktisk sjældent, jeg går ud og
roser de heste jeg har, men Jelmer Boesho
eve har mange fine kvaliteter som lav puls,
går stadig tungt balanceret, og som Birger
Jørgensen sagde til mig, at når han ”kalder”
på ham, så gør han jobbet færdigt. Desværre
er han ikke meldt i det tyske Derby, men jeg
har talt med Michael Larsen (dansk træner
med tysk licens, red.), og han siger, at der
findes fine treårsløb til ham i Tyskland med
gode penge at køre om.
Alle skulle eje en som ham
Gode penge er også, hvad Something Fishy
har tjent til Frank Kjelde, og man mærker
tydeligt på ham, at det er en hest, som ligger
ham varmt om hjertet.
– Alle hesteejere skulle prøve at eje en hest
som Something Fishy. Jeg bliver fandeme
næsten helt rørt, når jeg taler om ”Fister”,
for du ved, at uanset hvad, så kæmper han
på til de har nået målstregen – også selv om
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aktionen ikke altid er pletfri. Han kan prak
tisk taget ikke galoppere, og jeg tror han
vælter, hvis det skulle ske.
– Jeg havde Gordon Dahl med på turen,
hvor jeg købte ham, og jeg bad Gordon om
at trille en tur med ham, efter jeg havde
købt ham. Efter trilleturen kom han tilbage
og så mig lige ind i øjnene, og sagde: ”Kjel
de, det bliver altså mere end et almindeligt
projekt at få den op at stå igen”. Hesten alt
så. Men det tog faktisk ikke så lang tid at få
ham gjort klar, og han vandt sit første løb
efter et par måneders træning. Her skal også
lyde en stor ros til træner Morten Juul og
hans team, som altid har gjort et kæmpe
stort og flot arbejde med mine heste.
De andre marts-vindere skal heller ikke
snydes for en kommentar af Frank Kjelde,
som afslører, at et par af dem er på trans
ferlisten.
– Vertigo Lux har haft lidt problemer
med aktionen, men han er blevet bedre
i stilen, men jeg tænker, at han snart skal
sælges videre, da jeg har tre heste i samme
klasse. Og så mange løb er der jo heller ikke
at starte i. Guy Pomponne har som mange
Abano As-afkom et lidt hårdt temperament,
men han kæmper altid helt til mål, og har
virkelig et godt væddeløbshoved. Arc Va
Tout ejer jeg sammen med Bøje Laursen, og

Det fædrene ophav
Efter alle disse ord om Frank Kjeldes vin
derheste, så er det tid for at spole filmen
lidt tilbage og tage et kig på, hvordan han
egentlig fik interessen for travsport. Og som
tilfældet er med rigtig mange travsportsin
teresserede, så er Frank Kjelde arveligt be
lastet.
– Min far, Erik Kjelde, havde i slutnin
gen af 1960´erne og først i 1970´erne nogle
travheste i Kiki Morsø og Lucky Morsø,
som faktisk var et par gode heste. Moderen
til de heste hed Erica, og den solgte min far
til Åge From, som siden solgte den videre til
P. S. Clausen, som var manden med Tøm
merby-hestene og sønnerne Jens og Christi
an Clausen.
– Jeg begyndte at gå til trav, da jeg var
10-11 år, og holdt nogle sommerferier hos
familien Clausen og kom med dem til trav,
og hjalp lidt i stalden hos John Friis. Men
da jeg blev 15 år, begyndte jeg at gå til ro
ning og havde talent for det, og jeg var fak
tisk helt væk fra sporten indtil jeg blev 25,
hvor jeg stoppede med at ro og kom ind i
travsporten igen.
– Min første hest var Cliffhanger, som
jeg siden byttede ud hos Knud ”Flamingo”
med en vis Dragon Flamingo, som for alvor
var med til at sætte gang i det hele. Jeg hav
de Dragon Flamingo sammen med Gordon
Dahl og en kammerat, og vi solgte hesten
til Per Nielsen for en god slat penge efter
toårssæsonen. Siden fulgte heste som Foot
loose og Goodyear, som gav en kickstart til
at fortsætte med at handle heste, fortæller
Frank Kjelde, der i årene efter begyndte at
kigge sig om efter heste i Sverige hos Stefan
Hultman, hvor stjerner som More Than
Enough og M T Big Business kom til Dan
mark og tjente mange penge.
Danmarks bedste følhoppe?
Hidtil har Frank Kjelde mest gjort i at købe
løbsheste, men nu vil han også være opdræt
ter, og har sammen med Casper Jensen en
meget spændende følhoppe i Victory Plea
se, som skal føres til Muscle Mass, hvilket
der er en logisk forklaring på.
– Victory Please ejer jeg sammen med
Casper, og hun er bedstemor til verdensre
kordholderen Six Pack, og har lavet heste,
som har været anden og femte i Hamble
tonian. Så hun er en rigtig fin hoppe, og
måske den på papiret bedste følhoppe i
Danmark? Så vi skal da forsøge at lave en

ny Six Pack. Hun venter føl efter Varenne,
og fik sidste år et føl efter Great Challenger.
– Jeg har også en ny følhoppe på vej hjem
efter Yankee Glide, og hende planerer jeg at
bedække i år. Jeg har aldrig opdrættet heste
før, så det er nyt og spændende at prøve det
og forsøge at hitte den rigtige kombination
i avlen, fortæller hestehandleren.
Svært at sparke døre ind
Frank Kjelde sidder stadig i Dansk Travs
ports Centralforbunds (DTC) bestyrelse
indtil udgangen af juni som Skive Travs
repræsentant, men det stopper nu, da han
ikke blev genvalgt til Skive Travs bestyrel
se. Det har været en periode på fem år, som
Frank Kjelde ser tilbage på med stor glæde
og eftertanke.
– Man tror, når man kommer ind fra høj
re i DTC’s bestyrelse, at man lige kan sparke
et par døre ind og sætte gang i sagerne, men
alle de her processer, som der er i sporten, er
altså bare meget langsommelige, da banerne
er drevne af foreninger, hvor der sidder en
stor mangfoldighed af folk med hver deres
mening og tilgang til tingene.
– Jeg har været med i nok de mest spæn
dende år i dansk travsports historie med
mange store beslutninger at tage i DTC
regi. Mange kan nok huske, at for en tre-fi
re år siden lå det til, at vi i år skulle køre om

Seneste sejrshest, som Frank Kjelde har købt i Holland, er Jelmer Boshoeve. Det er blevet til
to sejre i de tre starter Jelmer har gjort i Danmark indtil videre. Foto: Kjeld Mikkelsen

cirka 60 mio. kr., men nu har vi omegnen af
100 mio. kr. at køre om, og man kan godt gå
og blive lidt irriteret over de folk, som går og
brokker sig nu. For ret beset, så har vi aldrig
haft så mange penge at køre om, som vi har
nu, lyder det fra Frank Kjelde, som også ser
tilbage på en god tid i Skive.
– Jeg har været med i bestyrelsen i Skive fra
da vi fik vendt bøtten rent økonomisk og til

Knight Rider vandt otte sejre i træk, efter den kom til Danmark via Frank Kjelde. Herefter er
det dog blevet til ti starter uden sejre. Foto: Kjeld Mikkelsen

nu, hvor banen senere i år planlægger at lave
et nyt lysanlæg. I mine øjne findes der ikke i
Nordeuropa en bane med tilnærmelsesvis så
gode forhold til at træne og afvikle løb, som
vi har i Skive, slår Frank Kjelde fast.
Hvordan finder man nye hesteejere
Når nu Frank Kjelde har ejet så mange fine
heste i tidens løb, kunne han måske også
have en idé om, hvordan man får nye heste
ejere ind i sporten.
– Jeg syntes jo, at der er mange måder at
skaffe nye hesteejere på, og en af disse er det
kommende projekt ”Share a horse”, som er
skabt til at eje heste sammen på en hånd
terbar måde, da man fra centralt hold tager
hånd om alle de praktiske forhold i at eje
heste sammen i en anpartsstald.
– Der var mange, som klagede over, at vi
ikke var på plads ved hest og rytter-messen
i Herning, men jeg tror ikke, det var det
rigtige sted at være for at hverve nye heste
ejere. I stedet kunne man tage kataloget fra
messen og tage fat i de firmaer, som lugter af
hest, og invitere en konsulent med på banen
og sælge ham en anpart til firmaet.
– Jeg har også en idé fra Norge og Sig
bjørn Kolnes, som har lavet en stald med
fem løbsheste og 100 anparter, som så skal
køre et år, hvor hver anpart koster 15.000
n.kr. Når året er gået, bliver de penge he
stene har indløbet, fordelt ligeligt mellem
ejerne, og hestene bliver solgt ud til højest
bydende. Jeg syntes det er et fantastisk godt
koncept, og det er måske noget som træner
ne herhjemme eller banerne kunne efterføl
ge, kommer det afslutningsvis fra en fortsat
optimistisk hesteejer og hestehandler.

KVALITETSFODER

LEVERET DIREKTE
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LØBSDAGE I JULI:
Tirsdag
2.
Tirsdag
2.
Torsdag
4.
Fredag
5.
Lørdag
6.
Søndag
7.
Mandag
8.
Tirsdag
9.
Torsdag
11.
Fredag
12.
Søndag
14.
Tirsdag
16.
Torsdag
18.
Fredag
19.
Lørdag
20.
Søndag
21.
Mandag
22.
Tirsdag
23.
Torsdag
25.
Fredag
26.
Søndag
28.
Mandag
29.
Tirsdag
30.

Aalborg..........................................................................kl. 15.45
Bornholm......................................................................kl. 18.15
Nykøbing.......................................................................kl. 17.00
Odense..........................................................................kl. 15.45
Aarhus............................................................................kl. 12.45
Aarhus............................................................................kl. 12.00
Skive...............................................................................kl. 17.00
Bornholm......................................................................kl. 18.15
Billund............................................................................kl. 17.00
Charlottenlund...........................................................kl. 15.45
Aalborg..........................................................................kl. 12.00
Bornholm......................................................................kl. 18.15
Aarhus............................................................................kl. 17.00
Odense..........................................................................kl. 15.45
Aalborg..........................................................................kl. 11.00
Nykøbing.......................................................................kl. 12.00
Skive...............................................................................kl. 17.00
Bornholm......................................................................kl. 19.00
Billund............................................................................kl. 17.00
Charlottenlund...........................................................kl. 15.45
Aarhus............................................................................kl. 12.00
Aalborg..........................................................................kl. 17.00
Bornholm......................................................................kl. 18.15

STARTMELDINGSDATOER:
Tirsdag 25. juni		
Aalborg............................................................................ 2. juli
Onsdag 26. juni:
Bornholm........................................................................ 2. juli
Torsdag 27. juni:
Nykøbing........................................................................ 4. juli
Mandag 1. juli:		
Odense............................................................................ 5. juli
Tirsdag 2. juli:		
Aarhus............................................................................. 6. juli
		Aarhus............................................................................. 7. juli
		Skive................................................................................. 8. juli
Onsdag 3. juli:		
Bornholm........................................................................ 9. juli
Torsdag 4. juli:		
Billund........................................................................... 11. juli
Mandag 8. juli:		
Charlottenlund.......................................................... 12. juli
Tirsdag 9. juli:		
Aalborg......................................................................... 14. juli
Onsdag 10. juli :
Bornholm..................................................................... 16. juli
Torsdag 11. juli:		
Aarhus.......................................................................... 18. juli
Mandag 15. juli:		
Odense......................................................................... 19. juli
Tirsdag 16. juli:		
Aalborg......................................................................... 20. juli
		Nykøbing..................................................................... 21. juli
		Skive.............................................................................. 22. juli
Onsdag 17. juli:		
Bornholm..................................................................... 23. juli
Torsdag 18. juli:		
Billund........................................................................... 25. juli
Mandag 22. juli:		
Charlottenlund.......................................................... 26. juli
Tirsdag 23. juli:		
Aarhus.......................................................................... 28. juli
		Aalborg......................................................................... 29. juli
Onsdag 24. juli:		
Bornholm..................................................................... 30. juli
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TRAVKALENDER
Løb 7 - Summer Meeting Mares indl. afd.
- Hoppeløb
3-10-årige hopper højst 254.600 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.000-1.000-1.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
De to bedstplacerede heste er forpligtet til at
starte i finalen på Jägersro tirsdag den 30. juli.
Finalen afvikles over 2140 meter autostart og
med 100.000 sek. til vinderen. Der er fri lodtrækning om startsporene i finalen, hvor der starter 10
heste. Ved dødt løb på andenpladsen går hesten
med flest startpoints på anmeldelsesdagen
videre – derefter lodtrækning.
Summer Meetings ærespræmie til vinderens ejer.

Fredag 12. juli kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 8. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 18.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr., 40 m ved 6.001 kr.
12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - 3-års løb
3-årige højst 12.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 36.000 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 185.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 66.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.
Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 96.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Ruder Konge Pokalen
3-14-årige. 2500 m. Tillæg 20 m ved 135.001
kr., 40 m ved 270.001 kr., 60 m ved 675.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.5001.000-1.000-1.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk
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Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 550.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 2020 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Bemærk grunddistancen! 20 meter tillæg ved
vundne 10.001 kr., 20.001 kr., 40.001 kr. i de sidste 10 starter. Heste uden sejr i 2019 i minimum
5 starter gives 20 m lettelse.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Løb 10 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres
pointtal.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 26. juli kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 22. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 2-års løb
2-årige. 2000 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Fordel hopper
3-14-årige højst 8.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for hopper med højst
11.500 kr.

Løb 3 - 4-års løb
4-årige højst 105.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 13.001 kr., 40 m ved 35.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Fortrinsret for danskfødte heste.
Løb 4
3-14-årige højst 20.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 8.001 kr.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Lundens Amatørmesterskab
3-14-årige. 2500 m. Tillæg 20 m ved 32.501 kr.,
40 m ved 71.501 kr., 60 m ved 171.501 kr., 80 m
ved 515.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 6 - Commit Boom Bay løb
- Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper højst 40.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 7 - Sommerjagten
3-14-årige højst 234.000 kr. 2000 m.
Tillæg 40 m ved 52.001 kr!
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 8
3-14-årige højst 125.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Løb 10 - Puljeløb 1.16,5
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Startmelding til dette løb skal foretages fredag
den 19. juli inden kl. 11.00. Herefter vil listen blive
offentliggjort på travbanen.dk - og hestene kan
slettes indtil mandag den 22. juli kl. 11.00 (mod
en afgift på 100 kr. pr. hest).
Løb 11 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-150
samt 100 kr. til øvrige startende. Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres
pointtal.
Løb 91- Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

TRAVKALENDER
Løb 6 - Preben Munchs Mindeløb, Finale
3-14-årige 2300 m. Tillæg 20 m ved 80.001 kr.,
40 m ved 215.001 kr.
12 startende.
Præmier: 100.000-47.500-23.500-12.5007.500-5.000-4.000 (7 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken. Se reglerne for
løbsserien. Er anmeldt.

Lørdag 6. juli kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 2. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Service-Danmarks Ærespræmie
- 3 års Prøve
3-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Se de
vigtige datoer op til Jydsk 3-årings Grand Prix
2019.
Løb 2 - Hugo Åbergs Nästa
præsenterer 3 års Hoppeprøve
3-årige danskfødte hopper. 1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Se de vigtige datoer op til Jydsk 3-årings Grand Prix 2019.
Løb 3 - Travet.dk Løb - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, indl. afd.
3-14-årige højst 325.000 kr. 2300 m. Tillæg 20
m ved 25.001 kr., 40 m ved 60.001 kr., 60 m ved
140.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Se reglerne for løbsserien.
Løb 4 - Brandt Revisions Ærespræmie
- 4 års Hoppeløb
4-årige hopper højst 50.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.5001.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Hopper
der er tvangsslettet i Jydsk 4-årings Hoppe Grand
Prix 2019 har fortrinsret til start og kan starte i
løbet uanset startpræmiesum.
Løb 5 - Århus Stiftstidendes Ærespræmie
- DTC præsenterer Fast Riders Cup,
indl. afd. - Monteløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Tillæg 20 m ved
65.001 kr., 40 m ved 145.001 kr., 60 m ved
295.001 kr., 80 m ved 805.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Gavekort til vindende rytter. Se reglerne for løbsserien.

Løb 7 - Preben Munchs Mindeløb, Consolation
3-14-årige 1800 m. Tillæg 20 m ved 80.001 kr.,
40 m ved 215.001 kr.
12 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Se
reglerne for løbsserien. Er anmeldt.
Løb 8 - Fair Finans Jydsk 4-årings Hoppe
Grand Prix 2019
4-årige danskfødte hopper. 1800 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Indskud 1.000
kr. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

Søndag 7. juli kl. 12.00
Startmelding:
Tirsdag 2. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Røntgenklinikken præsenterer
Vagn Lønborgs Mindeløb - 2 års Løb
2-årige. 1800 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.000-3.5001.500-1.500 (7 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og
staldmand.
Løb 2 - HH Cares Ærespræmie
3-14-årige højst 3.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Løb 3 - Kludemanden i Harlevs Ærespræmie
- Amatørløb
3-14-årige højst 195.000 kr. 1800 m. Tillæg 20
m ved 12.001 kr., 40 m ved 30.001 kr., 60 m ved
80.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Løb 4 - Frisør Elsebeth Olsen præsenterer
Travligaen, liga 5 - Finale
3-14-årige højst 75.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 5 - Knud K. Kristiansen præsenterer
Stayerløbet
3-14-årige. 2880 m. Tillæg 20 m ved 105.001
kr., 40 m ved 255.001 kr., 60 m ved 650.001 kr.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.0003.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Løb 6 - Modstrøm præsenterer Travligaen, liga
4 - Finale
3-14-årige højst 150.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 7 - Birgervest.dk præsenterer Travligaen,
liga 3 - Finale
3-14-årige højst 300.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 8 - Service-Danmarks Ærespræmie
- Travligaen, liga 2 - Finale
3-14-årige højst 600.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 9 - Hans Nielsens Mindefonds
Ærespræmie - Calumet Douglas Løb
- Travligaen, liga 1 - Finale
3-14-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 60.000-30.000-15.000-10.0005.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud:
300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 10 - Tuborg Jydsk 4-årings Grand Prix
2019
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Forventet præmiesum 450.000 kr. Indskud 4.000
kr. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.
Løb 11 - Århus Stiftstidende Jydsk 4-årings
Grand Prix Consolation 2019
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Præmier: 37.500-18.750-9.400-5.600-3.750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.
Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.
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Torsdag 18. juli kl. 17.00
Startmelding:
Torsdag 11. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 7.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 275.000 kr. 2300 m.
Tillæg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved 110.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 120.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - Sommerløbet - Amerikanerløb
3-14-årige højst 240.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Hestene med færrest point har fortrinsret til start.

Løb 9 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 1800 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Søndag 28. juli kl. 12.00

Løb 3 - HH Cares Ærespræmie
3-14-årige højst 45.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Løb 4 - Best Western PLUS Hotel Kronjylland
præsenterer Travligaen, liga 5
(finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Startmelding:
Tirsdag 23. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 5 - Tivoli Friheden præsenterer Travligaen,
liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Løb 1 - MIB Væddeløbsbanens Ærespræmie
2-14-årige højst 25.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 3.001 kr., 40 m ved 9.001 kr.
12 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Løb 6 - Stiften.dk præsenterer Travligaen,
liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Løb 2 - Kop og Kande Skanderborgs
Ærespræmie - Amatørløb
3-14-årige højst 180.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 20.001 kr., 40 m ved 60.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Løb 7 - Århus Travklubs Fødselsdagsløb
- Travligaen, liga 2 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 600.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.0001.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Løb 8 - Preben Munchs Mindeløb - Revanchen
- Amerikanerløb
3-14-årige hopper.
1800 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.5001.500 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Løb 9 - Cepheus Jydsk 3-årings Grand Prix
2019
3-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Forventet præmiesum 300.000 kr. Indskud 2.500
kr. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.
Løb 10 - Tuborg Jydsk 3-årings Hoppe
Grand Prix 2019
3-årige danskfødte hopper. 1800 m. Autostart.
Forventet præmiesum 150.000 kr. Indskud 1.000
kr. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.

Darth Vader S M - Knud Mønster
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Løb 11 - Århus Stiftstidende Jydsk 3-årings
Grand Prix Consolation
3-årige danskfødte. 1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.
Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.

TRAVKALENDER

Torsdag 11. juli kl. 17.00
Startmelding:
Torsdag 4. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Givskud Zoo Løb
2-14-årige højst 3.800 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Billund Travs Fødselsdagsløb
- Amerikanerløb
2-14-årige højst 12.000 kr.
1900 m. Autostart. Grundlag 3.801 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Givskud Zoo Løb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 80.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Lalandia Løb
3-14-årige højst 60.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Vorbasse Marked Løb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 160.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Stald Kimas Vandrepokal
3-14-årige højst 120.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 8 - Niels Krarups Mindeløb
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 375.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 7 - Lalandia Løb
3-14-årige højst 220.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Givskud Zoo Løb - Formløb Klasse 3
Amatør/Jockey
5-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Hestene med færrest point har fortrinsret til start.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

Torsdag 25. juli kl. 17.00

Løb 3 - Givskud Zoo Løb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 22.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Startmelding:
Torsdag 18. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 4 - Givskud Zoo Løb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 40.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 1 - Lalandia Løb
2-14-årige højst 8.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 2.251 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Duvils Amatørserie, Finale
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 50.001 kr.,
40 m ved 120.001 kr., 60 m ved 305.001 kr., 80
m ved 850.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.
Dækken. Fodersække (12-6-3) til de 3 bedst
placerede heste. Se reglerne for løbsserien

Løb 2 - Lalandia Løb
2-14-årige højst 15.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk

Løb 3 - Lalandia Løb - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 150.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 19.001 kr., 40 m ved 55.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Lalandia Løb
3-14-årige højst 30.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Lalandia Løb - 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 9 - Lalandia Løb - SU-Monteløb - Formløb
5-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart.
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 5. juli kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 1. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

49 · VÆDDELØBSBLADET · MAJ 2019

TRAVKALENDER
Løb 2
3-14-årige højst 22.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 3
3-14-årige højst 48.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 110.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 5
3-14-årige højst 85.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 6
3-14-årige højst 135.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 7
3-14-årige højst 250.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Mogens Kristiansens Mindeløb
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

Fredag 19. juli kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 15. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Derbyoptakten - 4 års Løb
4-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.0003.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Heste der er
anmeldt i Dansk Trav Derby har fortrinsret til start.
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Løb 2 - Vejen til Hoppederbyet
- 4 års Hoppeløb
4-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.5001.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Heste der er
anmeldt i Dansk Trav Derby har fortrinsret til start.
Løb 3
2-14-årige højst 18.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.251 kr., 40 m ved 6.001 kr.
12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4
3-14-årige højst 102.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 12.001 kr., 40 m ved 35.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - 3 års Løb
3-årige. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 20.001 kr., 40 m ved 65.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Løb 6
3-14-årige højst 60.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Mandag 8. juli kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 2. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 7.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 7
3-14-årige højst 195.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 2-5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Commit Boom Bay Løb
- Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 110.001 - 325.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 6 - Mogens Eriksens Memorial
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 205.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 9
3-14-årige højst 450.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Formløb 1.17 - Amatørløb
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.

Løb 10 - Frisbjerggårds Foderserie 2019
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til de 4 bedst placerede heste.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
.
Løb 9 - SU-Monteløb - Formløb
5-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart.
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

TRAVKALENDER
Mandag 22. juli kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 16. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 12.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1600 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 (6
præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 96.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 192.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

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

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

Løb 2 - 4 års Hoppeløb
4-årige hopper højst 60.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 20.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 27.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 12.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 4
3-14-årige højst 160.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 54.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 5 - Marius Jensens Mindeløb
3-14-årige højst 280.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 90.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 6 - Skive Amatørserie 2019
3-14-årige højst 125.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken. Ærespræmie
til vinderens ejer og staldmand.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 7 - Super Trot Cup 2019, indl. afd.
4-14-årige hingste og vallakker højst 559.920 kr.
og for 4-10 årige hopper højst 746.560 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 75.000-25.000-17.000-13.0008.000-4.000-4.000-4.000 (8 præmier)
Indskud: 500 kr.
De to bedst placerede heste kvalificerer sig til finalen
i Berlin lørdag den 3. august, der afvikles over 2500
meter autostart med en præmiesum på 70.000 euro.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Ryttere med mere end 3 sejre i 2018 + 2019
tildeles 20 meter tillæg.

Løb 8 - 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 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

Tirsdag 2. juli kl. 15.45

Søndag 14. juli kl. 12.00

OBS! Bemærk starttidspunktet.
Startmelding:
Tirsdag 25. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Startmelding:
Tirsdag 9. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 11.000 kr.
1640 m. Autostart. Grundlag 4.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 24.000 kr.
1640 m. Autostart. Grundlag 11.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 350.000 kr. 2640 m. Tillæg 20
m ved 28.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved
145.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 48.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 1
2-14-årige højst 5.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - 3 års Løb
3-årige højst 8.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 4 - Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 5 - Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
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TRAVKALENDER
Løb 6 – Hurtigklassen - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - DM for Monteryttere 2019
- Amerikanerløb
4-14-årige højst 200.000 kr. 2140 m. Monté.
Tillæg 20 m ved 65.001 kr. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de deltagende
ryttere. Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Løb 8 - DM for Monteryttere 2019
- Amerikanerløb
4-14-årige højst 500.000 kr.
2140 m. Monté. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.2501.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de deltagende
ryttere. Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Løb 9 - DM for Monteryttere 2019 - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
10 startende.
Præmier: 7.500-5.000-3.000-2.000-1.5001.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de deltagende
ryttere. Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 4
3-14-årige højst 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 68.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 6 - 4 års Løb
4-årige højst 55.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 240.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7
3-14-årige højst 110.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Montéløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m ved
70.001 kr., 40 m ved 165.001 kr., 60 m ved
350.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Amatørløb - Specialløb
3-14-årige.
2140 m. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 18.000 kr. indvundet i 2019
i minimum 3 starter. Tillæg ved vundne 2.001 kr.
5.001 kr. og 10.001 kr. i de sidste 10 starter.
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.
Hestene med færrest point har fortrinsret til start.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

Lørdag 20. juli kl. 11.00
OBS! Bemærk starttidspunktet.
Startmelding:
Tirsdag 16. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 2 års Løb
2-årige højst 5.000 kr.
1640 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Løb 2
2-14-årige højst 7.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3
2-14-årige højst 15.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
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Mandag 29. juli kl. 17.00
Startmelding:
Tirsdag 23. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 6.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 34.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 21.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

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

Torsdag 4. juli kl. 17.00
Startmelding:
Torsdag 27. juni kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

TRAVKALENDER

Dickson Shadow - Morten Juul

Løb 2
3-14-årige højst 26.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Julipokalen
3-14-årige højst 42.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4
3-14-årige højst 75.500 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Frk Farøs Vandrepokal,
Dameløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 6 - Sprinterpokalen - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m.
Tillæg 20 m ved 350.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - NFT Travklubs Amatørserie
forår/sommer - Puljeløb 1.20
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Se reglerne for løbsserien.
Startmelding til dette løb skal foretages onsdag
den 26. juni inden kl. 11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på www.nykftrav.dk - og hestene
kan slettes igen indtil torsdag 27. juni kl. 11.00.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12
startende.

Søndag 21. juli kl. 12.00
Startmelding:
Tirsdag 16. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 15.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - 3-års løb - ”Made in Denmark”
- Amerikanerløb
3-årige danskfødte højst 10.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.0003.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 3 - Amatørmesterskab 2019
3-14-årige højst 550.000 kr. 2140 m. Tillæg 20
m ved 20.001 kr., 40 m ved 60.001 kr., 60 m ved
175.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Laurbærkrans.

Løb 4 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, indl. afd.
3-14-årige højst 326.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved 112.501 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Ærespræmie til vinderens ejer og træner. Se reglerne for løbsserien.
Løb 5 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 6 - Stayerpokalen
3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved 80.001 kr.,
40 m ved 185.001 kr., 60 m ved 385.001 kr., 80
m ved 785.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 8 - Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 9 - Harald Lunds Mindeløb 2019
- Travligaen, liga 1 (finale Billund 13/10)
3-14-årige. 1640 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vindende hests ejer, kusk og
staldmand. Dækken og laurbærkrans. NFT forbeholder sig retten til at udtage de startende heste.
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TRAVKALENDER
Løb 10 - DTC præsenterer Fast Riders Cup,
indl. afd. - Monteløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m ved
100.001 kr., 40 m ved 250.001 kr., 60 m ved
625.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Gavekort til vindende rytter.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 11 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.

Løb 4-8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7
3-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved 50.001 kr.,
40 m ved 100.001 kr., 60 m ved 300.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

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

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

Tirsdag 9. juli kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 3. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Tirsdag 2. juli kl. 18.15

Løb 1 - Nordvig Hoppemesterskab 2019
3-14-årige hopper. 2440 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000600 (6 præmier) Indskud: 420 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken og krans. Se reglerne for løbet.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 9. juni mod
indskud på 1500 kr. Anmeldte heste der ikke ønsker at starte i løbet, skal slette til kontoret senest
2. juli inden lodtrækningen. Pointberegning: 1.
juli - lodtrækning 2. juli på banen.

Startmelding:
Onsdag 26. juni kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

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

Løb 1 - Golden League 6. afdeling præsenteret
af BornFiber, Bornholms Brand & Inhouse
3-14-årige. 1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Se regler for løbsserien.

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

Løb 2 - Begynderløb
2-14-årige højst 10.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 1.801 kr., 40 m ved 4.701 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
20 m lettelse til 2 årige heste i deres 5 første
karrierestarter.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 – Amerikanerløb – Fordel 3 og 4-årige
3-14-årige højst 20.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løbet er endvidere åbent for 3-4 årige med højst
25.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 4 - Friendships Ærespræmie
3-14-årige højst 60.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Nexø Tæpper & Vinyls Ærespræmie
3-14-årige højst 90.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Nordvigs Ærespræmie
3-14-årige højst 175.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
20 m lettelse til kuske uden sejr i 2019.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 16. juli kl. 18.15
Startmelding:
Onsdag 10. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Calles Cup 2019
2-14-årige. 2400 m. Tillæg 20 m ved 10.001 kr.,
40 m ved 25.001 kr., 60 m ved 55.001 kr., 80 m
ved 115.001 kr.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-5.000-3.0001.000-1.000-1.000 (8 præmier) Indskud: 380 kr.
For bornholmsk opdrættede heste uanset
registreringsland (opdrætters bopæl ved indregistrering)
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk, staldmand
og opdrætter. Dækken og krans
Løb 2-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 300.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7
3-14-årige. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 200.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 8 - Calles Ungdomsløb
2120 m. Tillæg 20 m ved 50.001 kr., 40 m ved
100.001 kr., 60 m ved 300.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
For kuske født efter 1/1-1992.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie.

TRAVKALENDER
Løb 9 - Specialløb
5-14-årige. 1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin til heste der har startet i formløb i 2019.
Opstilles efter indtjening i 2019, laveste indtjening nr. 1 etc. Fortrin til heste med laveste point.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 23. juli kl. 19.00
Startmelding:
Onsdag 17. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest
har startet i udenlandsk træning, skal være startmeldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Knud Jensen & Søns
4 års mesterskab 2019
4-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250750 (6 præmier) Indskud: 420 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og krans.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 23. juni
imod indskud på 1.850 kr.
Anmeldte heste der ikke ønsker at starte i løbet
sjak slette til kontoret senest 16. juli inden
lodtrækning.
Pointberegning 15. juli - lodtrækning 16. juli på
banen.
Løb 2 – Fordel 3-åringer
2-14-årige højst 12.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 6.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Løbet er endvidere åbent for 3-åringer med højst
20.000 kr.

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

Løb 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6
3-14-årige højst 95.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7
3-14-årige højst 170.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8
3-14-årige højst 350.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Løb 3-6 - Bornholmerløb
3-14-årige højst 325.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 7 - Knud Jensens & Søns Hurtigløb
3-14-årige. 1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Løb 8 - Knud Jensen & Søns Monteformløb
4-14-årige. 2120 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Intet indskud.
20 m lettelse til ryttere uden sejr i 2018/2019.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.
Løb 9 - Knud Jensen & Søns Formløb Klasse 3
Amatør/Jockey 5-14-årige.
2400 m. Voltestart.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Donatello Garbo - René Kjær
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TRAVKALENDER
CHARLOTTENLUND TRAVBANE
F-Årgangens Klassiske Løb 2019 · Dansk Opdrætningsløb · Indskud: 25.7.2019: 500 kr.
FABIOLA K
FABRIZIO
FACE COLLECTION
FACEBOOK
FACETOFACE
FAIRFAX HYRDEHØJ
FAIRY TAIL
FAITHFUL P D
FALCON SPIN
FALUKA JERSEY
FALULA
FAMIGLIA
FAMOUS DREAM
FANCYSTONE
FANNY DAMHUS
FANTA
FANTASTIC DESIGN
FANTASTICO
FANTASY DREAM
FARASI SURPRISE
FASCINATION
FAST FERRARI
FAST SHADOW
FASTEN DAUGBJERG
FASTSTONE
FAUST HOVMAND
FAUSTINO
FEARLESS TO HEAVEN
FEARMENOW GOGO
FEDERER
FEDERICO TINGHØJ
FEELING FAT

FELICITY
FELIS
FELIX
FELLAINI
FEODORA VINCENT
FERNANDO D
FERNANDO FRÆK
FERRARI BORK
FERRARI GARDENIA
FERRARI SHADOW
FERRARI WINNER
FESSOR SCHULZE
FESTIVAL OF SPEED
FETLOCK JOINT
FETTER TIR
FEWOFAKIND
FIDGET DESIGN
FIDUSEN KÅSGÅRD
FIE GAMMELSBÆK
FIE HOVMAND
FIGARO
FIGARO JUVEL
FIGARO SOTTO
FIGARO SØLVTOP
FIGEAC
FIGHT FOR REAL
FIGHTER K K
FIGHTER VANG
FIGO VENNEKILDE
FIJI
FIKS PARTY
FILIBUSTER H

FILLY WEE
FINAL DREAM
FINAL FRISCO
FINE SHADOW
FINLANDIA
FIONA
FIONTINA E M
FIORE
FIREBLADE
FIRESTONE
FIRST CHOICE
FIRST IN LINE E P
FIRST MONEY DAY
FIRSTLIKE FLAMINGO
FIT FOR FIGHT
FIVE O’CLOCK
FIX YOU
FLAMBORO DOWNS
FLAMINGO DOWNS
FLAMINI
FLASH OF LOVE
FLETCHER COOK
FLEVI
FLICHMAN
FLINTSTONE
FLIPTHECOIN
FLORA
FLORENTINA
FLORIANNA
FLOWER C N
FLOWER DUST
FLOWERBOMB VINCENT

FLY BY SO EASY
FLY HIGH SHADOW
FLYING GOLD
FLYING HYDRUP
FLYING ICE
FLYING LINE
FLYING STAR
FOK TORKDAHL
FOLLOW YOU
FONTANA DAMGÅRD
FOREVER ICE
FOREVER MAGIC
FOREVER PHOTO
FORGETTHEREST
FORMIDABLE VINCENT
FORTUNA DI DAMGÅRD
FORTUNA K
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX S B
FRAGTEN
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK JR BOUNCE
FRANKLIN
FRANZ JÆGER
FREDDY BOY
FREDE BORK
FREDERICO B P
FREDERIK
FREDERIK MOLS

FREDERIKKE
FREEHOLD
FREESTYLE
FREEWAY AVENUE
FREJA
FREJA BLÅBJERG
FREJA BOX
FREJA GARBO
FREJA LUND
FREYA D
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRIENDLY FREDDY
FRISKY WHISKEY
FRK FEJER
FRK LUPO
FROMAJACKTOAKING
FRONTRUNNER SHADOW
FROSTYTHETIGER D C
FRYGTLØS
FRØKEN FIE
FUJI
FUN AND PARTY TALK
FUNNY GARDENIA
FUNNY MONEY
FUTURE
FUTURE FIGHTER P L
FØNIX VANG

JYDSK VÆDDELØBSBANE
F-Årgangens Klassiske Løb 2019 · Jydsk 2-Årings Grand Prix · Jydsk 2-Årings Grand Prix Consolationsløb · Indskud: 25.7.2019: 600 kr.
FABIOLA K
FABRIZIO
FACE COLLECTION
FACEBOOK
FACETOFACE
FAIRFAX HYRDEHØJ
FAIRY TAIL
FAITHFUL P D
FALCAO
FALUKA JERSEY
FALULA
FAMOUS DREAM
FANCYSTONE
FANNY DAMHUS
FANTA
FANTASTIC DESIGN
FANTASTICO
FANTASY DREAM
FASCINATION
FAST FERRARI
FASTEN DAUGBJERG
FASTSTONE
FAUST HOVMAND
FAUSTINO
FEARMENOW GOGO
FEDERER
FEDERICO TINGHØJ
FEELING FAT
FELICITY
FELIS

FELIX
FELLAINI
FEODORA VINCENT
FERNANDO FRÆK
FERRARI BORK
FERRARI GARDENIA
FERRARI SHADOW
FERRARI WINNER
FESSOR SCHULZE
FESTIVAL OF SPEED
FETLOCK JOINT
FETTER TIR
FEWOFAKIND
FIDGET DESIGN
FIE GAMMELSBÆK
FIE HOVMAND
FIGARO
FIGARO JUVEL
FIGARO SOTTO
FIGARO SØLVTOP
FIGEAC
FIGHT FOR REAL
FIGHTER K K
FIGHTER VANG
FIJI
FIKS PARTY
FILIBUSTER H
FILIPPA TRØJBORG
FILLY
FILLY WEE
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FINAL DREAM
FINE SHADOW
FIONA
FIORE
FIREBLADE
FIRKLØVEREN
FIRST CHOICE
FIRST IN LINE E P
FIRST MONEY DAY
FIRSTLIKE FLAMINGO
FIT FOR FIGHT
FIVE O’CLOCK
FIX YOU
FLAMBORO DOWNS
FLAMINGO DOWNS
FLAMINI
FLASH OF LOVE
FLETCHER COOK
FLEVI
FLICHMAN
FLINTSTONE
FLIPTHECOIN
FLORA
FLORENTINA
FLORIANNA
FLOWER C N
FLOWER DUST
FLY BY SO EASY
FLY HIGH SHADOW
FLY IN THE SKY

FLYING GOLD
FLYING HYDRUP
FLYING LINE
FLYING STAR
FOK TORKDAHL
FOLLOW ME
FOLLOW YOU
FONTANA DAMGÅRD
FOREVER ICE
FOREVER MAGIC
FOREVER PHOTO
FORGETTHEREST
FORMIDABLE VINCENT
FORTUNA DI DAMGÅRD
FORTUNA K
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX S B
FRAGTEN
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANKLIN
FRANZ JÆGER
FREAKINNOTZ
FREDE BORK
FREDERICO B P
FREDERIK
FREDERIK MOLS
FREDERIK THE GREAT

FREDERIKKE
FREEHOLD
FREESTYLE
FREEWAY AVENUE
FREJA
FREJA BLÅBJERG
FREJA BOX
FREJA GARBO
FREJA LUND
FREYA D
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRIENDLY FREDDY
FRISKY WHISKEY
FRK LUPO
FROMAJACKTOAKING
FRONTRUNNER SHADOW
FROSTYTHETIGER D C
FRYGTLØS
FUJI
FUN AND PARTY TALK
FUNNY GARDENIA
FUNNY MONEY
FUTURE
FUTURE FIGHTER P L
FØNIX VANG

TRAVKALENDER
GRAND CIRCLE CHAMPIONATER
F-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Grand Circle 3-Års Championat · Indskud: 25.7.2019: 500 kr.
F-Årgangens Klassiske Løb 2021 · Grand Circle 4-Års Championat · Indskud: 25.7.2019: 400 kr.
F THE BIG NEW
34
34
FABIOLA K
FABRIZIO
34
FACE COLLECTION
34
FACE IT
34
34
FACEBOOK
FACETOFACE
34
34
FAIR BEAT V P
FAIRFAX HYRDEHØJ
34
FAIRY TAIL
34
FAITHFUL P D
34
34
FALCON SPIN
FALLULA CLOC
34
FALUKA JERSEY
34
34
FALULA
FAMOUS DREAM
34
34
FAN COOK
FANCY PANTS
34
FANCYSTONE
34
FANG GU BAKKELY
34
FANNY DAMHUS
34
34
FANNY ØSTERVANG
34
FANTA
FANTASTIC DESIGN
34
FANTASTICO
34
FANTASY DREAM
34
FARASI SURPRISE
34
34
FARIDA
FARINELLI HASTRUP 3 4
FARO LINE
34
34
FASCINATION
FASHION EAGLE
34
FAST FERRARI
34
34
FAST SHADOW
FASTEN DAUGBJERG 3 4
34
FASTSTONE
FATIA SIMONI
34
FAUST HOVMAND
34
FAUSTINO
34
FAY P		 4
FAY S M
34
FEARLESS TO HEAVEN 3 4
FEARMENOW GOGO 3 4
FEBA
34
FEDERER
34
FEDERICO TINGHØJ 3 4
FEELING FAT
34
34
FELICIA HASTRUP
FELICITY
34
FELIS
34
FELIX
34
FELIX K
34
FELIX LIGHT
34
FELIX TRØJBORG
34
FELLAINI
34
34
FELUKKA
34
FEMME FATALE
FENRIK H
34
34
FENWICK
FEODORA VINCENT
34
34
FERDINAND GOLD
FERNANDO
34
FERNANDO D
34
FERNANDO FRÆK
34
FERRARI BORK
34
FERRARI GARDENIA
34
FERRARI L M
34
FERRARI SHADOW
34

FERRARI WINNER
34
FESSOR SCHULZE
34
34
FESTIVAL OF SPEED
34
FETLOCK JOINT
FETTER TIR
34
34
FEWOFAKIND
34
FEYENOORD
FIAT
34
FIDGET DESIGN
34
FIDUSEN KÅSGÅRD
34
FIE GAMMELSBÆK
34
FIE HELLEBJERG
34
34
FIE HOVMAND
FIELD MARSHAL
34
FIGARO
34
FIGARO JUVEL
34
FIGARO SOTTO
34
FIGARO SØLVTOP
34
34
FIGEAC
FIGHT FOR REAL
34
34
FIGHTER A P
FIGHTER GRAND		 4
FIGHTER K K
34
34
FIGHTER VANG
FIGO VENNEKILDE
34
34
FIJI
FIKA D
34
FIKS PARTY
34
FIKUS SIMONI
34
FILIBUSTER H
34
34
FILIPPA B
FILIPPA TRØJBORG		 4
FILLY
34
34
FILLY WEE
FILOU D’AMERIQUE
34
FILUCA
3
FILUR KVINDBJERG
34
FINAL COUNTDOWN 3 4
FINAL DREAM
34
FINAL FRISCO
34
FINALLY CASH
34
FINE SHADOW
34
FINEST AVEVE
34
34
FINLANDIA
FIONA
34
FIONA MOSEBO
34
FIONA SHADOW
34
FIONTINA E M
34
FIORE
34
FIRE WORLD
34
34
FIREBLADE
FIREFOOT
34
FIRENZE LASER
34
FIRESTONE
34
FIRKLØVEREN
34
FIRST BLOOD
34
FIRST CHOICE
34
FIRST HOPE
34
FIRST IN LINE E P
34
FIRST LIGHT
34
FIRST MONEY DAY
34
FIRST ONE DIAMOND 3 4
FIRSTLIKE FLAMINGO 3 4
FIT FOR FIGHT
34
FIVE O’CLOCK
34
FIX YOU
34
FLAMBORO DOWNS 3 4
FLAMINGO DOWNS
34

FLAMINI
34
34
FLASH OF LOVE
FLETCHER COOK
34
FLEVI
34
34
FLICHMAN
FLINTSTONE
34
FLIPTHECOIN
34
FLORA
34
FLORENTINA
34
34
FLORIANNA
34
FLORICAN ROLD
FLORIDA FLAMINGO 3 4
FLOWER C N
34
34
FLOWER DUST
FLOWER POWER
34
FLOWERBOMB VINCENT 3 4
34
FLY BY SO EASY
FLY HIGH SHADOW
34
34
FLYING GOLD
FLYING HYDRUP
34
FLYING ICE		 4
FLYING LINE
34
FLYING STAR
34
FOCUS P		 4
FOK TORKDAHL
34
FOLLOW ME
34
FOLLOW ME NOW
34
34
FOLLOW THE BANK
FOLLOW YOU
34
FONTAINE P D
34
FONTANA DAMGÅRD 3 4
34
FOR LIFE
FOR U TINNA
34
FORAFEWDOLLARSMORE34
34
FOREVER B T
FOREVER ICE
34
FOREVER MAGIC
34
FOREVER PHOTO
34
FOREVER SHADOW
34

FOREVER YOUNG
FORGETTHEREST
FORMIDABLE VINCENT
FORTUNA DI DAMGÅRD
FORTUNA K
FORTYONESHOTS
FORZA
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX PHOTO
FOX S B
FOXBORO DOWNS
FOXIE
FRAGTEN
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK JR BOUNCE
FRANK SINATRA
FRANKLIN
FRANZ JÆGER
FRAULEIN
FREAKINNOTZ
FRED FLINTSTONE
FRED PERRY
FREDDY BOY
FREDE BORK
FREDE FUP Ø K
FREDERICO B P
FREDERIK
FREDERIK MOLS
FREDERIKKE
FREEHOLD
FREEMAN
FREESTYLE
FREEWAY AVENUE
FREEZE
FREIHERR FAUST
FREJA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

34
FREJA BLÅBJERG
FREJA BOX
34
34
FREJA GARBO
FREJA HENLEY
34
FREJA LUND
34
FREJA ØSTERVANG
34
FREYA D
34
34
FRIDA
34
FRIDA FRÆK
FRIDAY
34
34
FRIENDLY FREDDY
FRISK
34
FRISKY WHISKEY
34
FRITJOF S H
34
FRITZ FARLIG
34
FRK FEJER
34
FRK LUPO
34
34
FRODO CASH
FRODO VICTORY		 4
FROMAJACKTOAKING 3 4
FRONTRUNNER SHADOW 3 4
FROSTYTHETIGER D C 3 4
FROZEN DESIGN
34
FRYGTLØS
34
FRØKEN A P
34
34
FRØKEN FIE
FUEL FLAME		 4
FUJI
34
34
FULTON
FUN AND PARTY TALK 3 4
FUNNY GARDENIA
34
34
FUNNY MONEY
FUTTEFLAGFIS
34
FUTTER
34
FUTURE
34
FUTURE FIGHTER P L 3 4
34
FÆTTER FILUR
FØNIX BOY
34
FØNIX VANG
34

Dontpaytheferryman - Birger Jørgensen
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VIGTIGE DATOER OP TIL

Jydsk 3-årings Grand Prix 2019

Jydsk 3-årings Grand Prix, Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix og
Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation køres på Jydsk Væddeløbsbane søndag 28. juli.
Grand Prix Prøverne køres lørdag 6. juli.
Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1/2019.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser
og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 25. juni inden kl. 15.30:
Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne som
Grand Prix, Hoppe Grand Prix og Consolation.
Onsdag 26. juni kl. 11.00:
Pointberegningen foretages.
Tirsdag 2. juli kl. 8.30-11.00:
Der startmeldes til Prøverne.
Lørdag 6. juli:
Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig direkte til start i henholdsvis
Grand Prix og Hoppe Grand Prix.
Mandag 8. juli:
Rækkefølgen for sporvalget til Grand Prix og Hoppe Grand Prix offentliggøres.
Tirsdag 23. juli kl. 8.30-11.00:
Der startmeldes til Grand Prix, Hoppe Grand Prix og Consolation. Sporvalget til Grand Prix og Hoppe Grand Prix foretages efter gældende regler.
Alle tilmeldinger vedrørende Jydsk 3-årings Grand Prix skal ske til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88 81 12
22 eller mail kp@danskhv.dk.
Følgende heste opretholder engagement i løbet:
E M ELEVEN CUP
E TYPE CASH
EA
EAGLE
EAGLE DOLLARS
EARL GREY
EARLY MORNING
EASIERSAIDTHANDONE
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY PEAK
EBONY BLÅBJERG
ECCO C N
ECHEZEAUX
ECHO HILL
ECLIPSE D D
EDDIE BROGÅRD
EDDIE COOK
EDELWEISS
EDISON CHIP
EENYMEENYMINYMOE
EG HELLEBJERG
EGE
EGGNOG
EIGHTDAYSAWEEK

EIK AGAIN
EIK HINDØ
EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL
EJSING
EL CLASICO
EL NINO TRØJBORG
ELA GAMMELSBÆK
ELDORADO
ELECTRIC SHADOW
ELEKTRA DILLI
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELEONORA
ELITE SHADOW
ELLA LYNGHØJ
ELLEN
ELLIOT
ELTON H
ELUSIVE VINCENT
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA GARDENIA
ELVIRA M
ELVIS BORK
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ELVITA
EMERSON
EMIL MOSEBO
EMILIE FLAMINGO
EMILIE PILBRO
EMILY SHADOW
EMINENTSTONE
EMMA D
EMPIRE
EMPIRE SISA
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI
ENDO HYDRUP
ENDOVER DUST
ENERGY MIX
ENJOY FINE
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY ME
ENJOY THE GAME
ENOK
ENOUGH CASH
ENTRE HYRDEHØJ
E’NUNCIO
ENVY SECRET
ENYA

ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO DESIGN
ENZO VICTORY
EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPIDOT T T
EPOQUE
EPOS ØSTERVANG
ERIC THE EEL
ERICANO
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ESAJAS
ESAU
ESCAPE A P
ESMARALDA H J
ETERNAL FLAME
ETIENNE CROSS
ETNA TOFT
EUREKA DOWNS
EURO DREAM

EUROSTONE
EVA GARDENIA
EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVITA
EVITA SKOVSENDE
EVITA SØLVTOP
EXCLUSIVE LASER
EXCUSE ME
EXPELLIARMUS
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPENSIVE DREAM
EXPLOSIVE LADY
EXPLOSIVE PEAK
EXPRESS A P
EXPRESS BAHN
EXPRESS BORK
EXTRA T AAGE
EXTREME
EYE IN THE SKY
EYECANDY
EYEOFTHETIGER D C

TRAVKALENDER

VEJEN TIL DERBYET – 4 ÅRS LØB - OPDATERET
6/7
6/7
7/7
7/7
19/7
19/7
20/7
22/7
23/7
26/7
4/8
15/8
24/8
24/8
25/8
25/8

Århus – Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. 1800 meter auto.
Århus – 1800 meter auto. Hoppeløb. Højst 50.000 kr.
Århus – Jydsk 4-årings Grand Prix. 2360 meter auto.
Århus – Jydsk 4-årings Grand Prix Consolation. 2360 meter auto.
Odense – 2140 meter auto. Hoppeløb. Fri for alle.
Odense – 2140 meter auto. Fri for alle.
Aalborg – 2140 meter auto. Højst 55.000 kr.
Skive – 2060 meter. Hoppeløb. Højst 60.000 kr. Tillæg ved 20.001 kr.
Bornholm – 4-års Mesterskab. 1860 meter auto. Fri for alle.
Lunden – 2000 meter. Højst 105.000 kr. Tillæg ved 13.001 kr. 35.001 kr.
Lunden – Derbyprøver – 2500/2000 (hopper) meter auto.
Billund – 2000 meter. Tillæg ved 30.001 kr. 90.001 kr. 270.001 kr.
Lunden – Dansk Hoppe Derby – 2000 meter auto.
Lunden – Hoppe Derby Consolation – 2000 meter auto.
Lunden – Derby Consolation – 2000 meter auto.
Lunden – Dansk Trav Derby – 3000 meter auto.

(ret til ændringer forbeholdes)

COMMIT BOOM BAY LØB - HOPPELØBSSERIE
For 3-årige og ældre hopper – samlet præmiesum ca. 200.000 kroner.
Kvalifikationsløb:
19/7 - Odense
26/7 - Lunden
5/8 - Skive
8/8 - Charlottenlund
12/8 - Aalborg
15/8 - Billund

Fra 110.001 - 325.000 kr.
Fra 0 – 40.000 kr
Fra 0 - 40.000 kr.
Fra 40.001 - 110.000 kr.
Fra 110.001 – 325.000 kr
Fra 40.001 – 110.000 kr.

2140 meter autostart. Finale 2040 m.
2000 meter autostart. Finale 2000 m.
2060 meter autostart. Finale 2000 m.
2000 meter autostart. Finale 2020 m.
2140 meter autostart. Finale 2040 m.
1900 meter autostart. Finale 2020 m.

Finale:
Lørdag 24/8 på Charlottenlund. 2000 meter snorestart med højst 325.000 kr. Tillæg ved 40.001 kr. 110.001 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 afdeling, men ikke kvalificeret sig til finalen, kan også
startmeldes til finalen og såfremt, der er ledige pladser i løbet efter startmeldingsfristens udløb, vil disse heste
blive udtaget efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb.
Præmiesum i finalen 77.500 kroner: 37.500-18.750-9.500-5.500-3.750-1.250 kr. (6 præmier)
* Heste kan KUN slettes til finalen ved fremsendelse af skriftlig dyrlægeerklæring senest kl. 11.00 på startmeldingsdagen til Finalen (mandag 19.august).
* Undtaget for dette er kun 4-årige hopper, som kvalificerer sig til start i Dansk Trav Derby, Dansk Hoppe Derby
eller Hoppe Derby Consolation
Tvivlstilfælde afgøres af Sport & Udvikling
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PREBEN MUNCHS MINDELØB
FOR 3-ÅRIGE OG ÆLDRE HOPPER
Med en samlet præmiesum på 350.000 kr. og en finalepræmiesum på 200.000 kr.

KVALIFIKATIONSLØB: Søndag 16. juni på Jydsk Væddeløbsbane
FINALE OG CONSOLATION: Lørdag 6. juli på Jydsk Væddeløbsbane
REVANCHEN: Søndag 28. juli på Jydsk Væddeløbsbane
KVALIFIKATIONSLØBENE AFVIKLES SÅLEDES:
• 3-årige og ældre hopper. 1800 meter. Autostart.
Hestene deles ind i løbene efter deres indtjening på startmeldingsdagen kl. 11.00:
• Hopper med højst 80.000 kr. 1800 meter. Autostart.
• Hopper med 80.001 - 215.000 kr. 1800 meter. Autostart.
• Hopper med mindst 215.001 kr. 1800 meter. Autostart.
Præmiesum i kvalifikationsløbene 30.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Hestene udtages efter DTC’s regler for udvælgelse af heste til
ordinære løb (fortrinsretten gælder ikke). Der afvikles maximalt 2 indledende afdelinger for hver indtjeningsklasse. En indledende afdeling
vil dog først blive delt, såfremt der er startmeldt 16 heste (heste som
skrives til start, men som bliver tvangsslettet i kvalifikationsløbene,
får indskuddet tilbageført). Såfremt der kun startmeldes fire eller
færre heste i en indtjeningsklasse, så afvikles kvalifikationsløbet ikke,
men alle de startmeldte hopper opnår start ret i Finalen.
Udtagelsesregler (gælder for alle tre indtjeningsklasser):
Ved 1 afdeling: De 4 bedst placerede hopper kvalificerer sig til Finalen, mens femte- og sjettehesten kvalificerer sig til Consolation.
Ved 2 afdelinger: De 2 bedst placerede hopper fra hver afdeling
kvalificerer sig til Finalen, mens tredje- og fjerdehesten kvalificerer sig
til Consolation.
Ved dødt løb (uanset antal afdelinger) gælder det, at hesten med flest
point på startmeldingsdagen for kvalifikationsløbene regnes som
bedst placeret - blandt dem der har løbet dødt løb. Ved fortsat lighed
så trækkes der lod.
FINALEN:
Præmiesum 200.000 kr. 2300 meter. Maximum 12 heste.
• Hestene med højst 80.000 kr.
i kvalifikationsløbet starter fra 2300 meter.
• Hestene med højst 215.000 kr.
i kvalifikationsløbet starter fra 2320 meter.
• Hestene med mindst 215.001 kr.
i kvalifikationsløbet starter fra 2340 meter.

trækning ved flere afdelinger for en indtjeningsklasse). Såfremt der
ikke startmeldes 12 hopper blandt de kvalificerede heste, så kan
øvrige hopper, som har været anmeldt til Preben Munchs Mindeløb
startmeldes. Femtehesten/e (tredjehestene såfremt der blev afviklet
to kvalifikationsløb for indtjeningsklassen) fra kvalifikationsløbene har
fortrinsret til start blandt de øvrige hopper (og blandt disse udtages
der i rækkefølge efter flest point på startmeldingsdagen for Finalen)
– disse indsættes på distancer i henhold til deres kvalifikationsløb.
Derefter udtages der efter DTC’s regler for udvælgelse af heste til
ordinære løb (fortrinsretten gælder ikke) blandt de øvrige startmeldte
hopper. Disse indsættes på distancer i Finalen i henhold til deres indtjening på startmeldingsdagen for Finalen (altså – tillæg ved 80.001
kr. 215.001 kr.). Undtaget herfra er dog hopper, som startede i kvalifikationsløbene – disse sættes fra samme distance som de hopper,
som kvalificerede sig til start i deres indtjeningsklasse.
CONSOLATION:
Præmiesum 40.000 kr. 1800 meter. Maximum 12 heste.
• Hestene med højst 80.000 kr.
i kvalifikationsløbet starter fra 1800 meter.
• Hestene med højst 215.000 kr.
i kvalifikationsløbet starter fra 1820 meter.
• Hestene med mindst 215.001 kr.
i kvalifikationsløbet starter fra 1840 meter.
Ærespræmie til vinderens ejer og træner.
Fortrinsret til start for de (op til 12) hopper der har kvalificeret sig til
start. Derefter kan alle øvrige hopper, som har været anmeldt til Preben Munchs Mindeløb startmeldes. De udtages efter DTC’s regler for
udvælgelse af heste til ordinære løb (fortrinsretten gælder ikke). Disse
indsættes på distancer i Consolation i henhold til deres indtjening på
startmeldingsdagen for Finalen (altså – tillæg ved 80.001 kr. 215.001
kr.). Undtaget herfra er dog hopper, som startede i kvalifikationsløbene – disse sættes fra samme distance som de hopper (eller den
distance der modsvarer – hvis ingen af hopperne med fortrinsret
startmeldes til Consolation), som kvalificerede sig til start i deres
indtjeningsklasse.
REVANCHEN:
Præmiesum 50.000 kr.
• For hopper der har været anmeldt til Preben Munchs Mindeløb.
1800 meter autostart. Amerikanerløb.

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. Dækken.

Ærespræmie til vinderens ejer og træner.

Fortrin for de hopper der har kvalificeret sig til start. Vinderne af
kvalifikationsløbene har ret til at vælge startspor (evt. efter lod-

Hestene udtages efter DTC’s regler for udvælgelse af heste til ordinære løb (fortrinsretten gælder ikke).
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DTC præsenterer
Fast Riders Cup 2019
Dumbo - Jeppe Juel

Anmeldte heste til

Aalborg
Store Pris
2019
Adrian’s Fight
D J O’Kay
Da Vinci Peak
Daisy Cash
Daisy H J
Daisy Hill
Damien Shadow
Danielle D D
Danielle Gardenia
Danz of Hope
Dario Sotto
Dark Dust
Dark Passion
Darling Blåbjerg
Darlington
Darth Vader S M
Daydream Believer
Daytona
Debbiedoit
Dekanen K
Delicious Laser
Delicious One
Deliciousstone
Denimcowboy
Desavi D
Desert Fox
Destiny
Diablo Bork
Diamant Østervang
Diamond Is Rough
Diamondwind
Dickson Shadow

Dicte Skovsende
Dior Sisa
Dior Vincent
Diva De Meaux
Diva Sisa
DjohnDjohn
Dolly Park
Dominique A P
Don Cash
Don Rossini
Donatello Garbo
Donato Gilbak
Donato Hyrdehøj
Donna Di Damgård
Dontpaytheferryman
Dorikan Lund
Dortmund
Double Up
Doyouwishdiamond
Dream Girl
Dream Hastrup
Dream Kåsgård
Dream Lady Dream
Dream of Success
Drønviktormolar
Ducato
Duka Moseby
Dumbo
Dusty Shadow
Fiftyshadesof Sisu
Follow Me Sisu

Der vil i 2019 blive udskrevet en rytterkonkurrence
blandt de aktive monteryttere i Danmark. Alle ryttere med dansk licens kan deltage. Alle der opfylder
betingelserne kan deltage, men deltagere tilmeldt med
hest til en indledende afdeling har fortrinsret til start i de
indledende afdelinger – og blandt de øvrige tilmeldte
heste vil der blive foretaget lodtrækning om hestene
blandt de resterende tilmeldte ryttere. Dvs. at selvom
man ikke umiddelbart har en hest til rådighed til en given
indledende afdeling, så skal man startmelde sig selv som
rytter senest kl. 11.00 på startmeldingsdagen for den
indledende afdeling, hvis man er interesseret i at komme
ud at ride.
Der afvikles 8 indledende afdelinger og en finale (de indl.
afd. kan deles, såfremt der startmeldes et tilstrækkeligt
antal heste, dog må hver rytter kun ride en gang). Der udsættes gavekort til vinderens rytter i alle otte indledende
afdelinger samt i finalen. Vinderne af de indledende
afdelinger kvalificerer sig til finalen, hvor der højst er 10
deltagere (med mindre der er flere end 10 vindere af indl.
afd.). De sidste ledige pladser i finalen går til rytteren/rytterne med den/de bedste placeringer fra de indledende
afdelinger (altså flest andenpladser, derefter tredjepladser osv. – ved lighed foretages der lodtrækning). I finalen,
der afvikles med en præmiesum på 40.000 kr. kan de 10
ryttere (evt. flere hvis flere vindere) startmelde sig med
en hest, som dermed opnår startret i løbet. Er der ryttere,
der ikke selv melder en hest i løbet, så vil øvrige tilmeldte
heste komme med i løbet efter de almindelige bestemmelser. Er der ikke meldt ”ledige heste” nok, så vil de
næste ryttere på listen ”med egen hest” kunne få plads
i løbet (dette kræver dog, at man har deltaget i minimum
en indledende afdeling).
De indledende afdelinger
afvikles på følgende dage:
Skive
28/4
Billund
30/5
6/7
Aarhus
21/7
Nykøbing
Bornholm
18/8
15/9
Aalborg
Charlottenlund
6/10
Odense
20/10
Finalen, med en præmiesum
på 40.000 kr., afvikles:
Skive
17/11
Gavekort til vindende rytter i alle afdelinger.
(ret til ændringer forbeholdes)
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DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne 2019
Der vil i 2019, i samarbejde mellem DTC og Dansk
Hestevæddeløb, atter blive udskrevet en Sigter
Mod Stjernerne (SMS) kuskekonkurrence blandt de
unge aktive travkuske i Danmark. Kuske født efter
1/1 1992 med dansk licens kan deltage (dog ikke
personer med A-licens). Altså man fylder højst 27 år
i 2019.
Alle der opfylder betingelserne kan deltage, men
deltagere tilmeldt med hest til en indledende
afdeling har fortrinsret til start i de indledende
afdelinger – og blandt de øvrige tilmeldte heste vil
der blive foretaget lodtrækning om hestene blandt
de resterende tilmeldte kuske. Dvs. at selvom man
ikke umiddelbart har en hest til rådighed til en given
indledende afdeling i SMS, så skal man startmelde
sig selv som kusk hos Sportsafdelingen (88 81 12
22) senest kl. 11.00 på startmeldingsdagen for den
indledende afdeling, hvis man er interesseret i at
komme ud at køre.
Der afvikles 13 indledende afdelinger og en finaledag med to løb (de indl. afd. kan deles, såfremt der
startmeldes et tilstrækkeligt antal heste, dog må
hver kusk kun køre en gang). De 12 deltagere med
flest point efter de 15 indledende afdelinger har
fortrinsret til start i finaleløbene.
I finaleløbene kan de 12 kuske startmelde sig med
en hest, som dermed opnår startret i løbet. I tilfælde
af afbud kan der suppleres med nr. 13 osv. Er der
kuske, der ikke selv melder en hest i løbet, så vil
øvrige tilmeldte heste komme med i løbet efter de
almindelige bestemmelser. Køreturen/e vil så blive
fordelt således, at hesten med flest point går til den
højst placerede kusk, hesten med næst flest point til
den næst højst placerede kusk osv.
Pointgivningen i de indledende afdelinger er som følger: 10-8-6-4-2 og 1 point til øvrige startende kuske.
I finaleløbene gives der point efter modellen: 25-1814-10-6. Strafpoint for start- eller løbsforseelser
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i alle løbene: Kategori B: minus 1 point. Kategori C
og D: minus 3 point. Ved pointlighed gives der altid
fordel til kusken, der senest er blevet bedst placeret.
De indledende afdelinger
afvikles på følgende dage:
Billund
18/4
3/5
Odense
13/5
Skive
2/6
Aalborg
21/6
Odense
Aarhus
6/7
21/7
Nykøbing
5/8
Skive
18/8
Bornholm
24/8
Charlottenlund
15/9
Aalborg
29/9
Aarhus
13/10 Billund
Finaleløbene afvikles:
27/10 Charlottenlund
Præmier:
Vinderen i alle 15 indledende afdelinger samt finaleløbene modtager et rejselegat til en værdi af 3.000
kr. samt et gavekort. Rejselegatet kan anvendes til
besøg på et for den sportslige udvikling relevant
sted.
Deltageren med flest point efter finaleløbene modtager endvidere et rejselegat (samme anvendelse
som ovenstående) til en værdi af 10.000 kr.
Nr. 2 modtager et rejselegat til en værdi af 5.000
kr. - og nr. 3 modtager et rejselegat til en værdi af
3.000 kr.
Rejselegaterne indsættes på en konto hos DTC, der
endvidere godkender anvendelsen. Gavekort(ene)
skal bruges inden udgangen af 2022.
(Ret til ændringer forbeholdes)
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Diamond Is Rough - Morten Friis

VIGTIGE DATOER OP TIL

Jydsk 4-årings Grand Prix 2019

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

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

Alle tilmeldinger vedrørende Jydsk 4-årings Grand Prix skal ske
til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88 81 12 22 eller mail kp@danskhv.dk.
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ANMELDTE HESTE TIL

ATAKs

Fødselsdagsløb 2019
Ahay
Angel
Attack Photo
Beauty Trøjborg
Bell Man
Bermuda Snapper
Best Choice G K
Bolt Jr
Brian Johnson
Brogård
Bølle Gardenia
Cabo Suroeste
Cannonball Macoy
Cash Sali
Chakita T Hall
Check It Out
Chenaya
Cirkeline B S
Coco Højgård
Country Boy
Damse P D
Diva B S
Dolce Gabbana
Dom Pedro
Doyouthingiamsexy
Dreamstar
EA Gilbak
Elaine
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Elegant C N
Empire G K
Escape G K
Euro G K
Excellent Prince
Expo Lane
Famous Footsteps
Forrest Beemd
Georgio Boko
Giggs Boko
Livi Giggs
Livi Nectar H M
Livi Obaunehøj
Miss General
P S Confess
Passion For Bambus
Rich Man
Saxinthecity
Stand And Deliver
Sunshine Be
Tarzan Gardenia
Tiger Hill Diamant
Time To Face
Titanio C R
Tårnfalken A M
Uno Gardenia
Viola Toft
Wuzz

2 års Løb – Juli 2019

• 7. juli – JVB: 1800 meter autostart. Fri for alle.
• 20. juli – Aalborg: Højst 5.000 kr. 1640 meter autostart.
• 26. juli – Lunden: 2000 meter autostart. Fri for alle.
De kommende 2-års løb for august og september
offentliggøres snarest på www.danskhv.dk
(ret til ændringer forbeholdes)

MONTÉLØB

JUNI OG JULI
(UDEN SU-MONTÉLØB)

JUNI

3/6 – JVB: Montéformløb. 1800 meter.
8/6 – Odense: Højst 280.000 kr.
2140 meter auto. Amerikanerløb
15/6 – Nykøbing: Specialløb

17/6 – Aalborg: Nordic Monte Trophy indl.
Afd. 2140 meter auto. Fri for alle.
24/6 – Skive: Højst 160.000 kr.
2060 meter auto. Amerikanerløb.

28/6 – Billund: Montéformløb. 2000 meter.
29/6 – Lunden: Tillæg v.
90.001/220.001/650.001 kr. 2000 meter.

JULI

6/7 – JVB: Tillæg v.
65.001/145.001/295.001/805.001 kr.
1800 meter.

12/7 – Lunden: Specialløb. 2000 meter.
14/7 – Aalborg: DM i Monte
Højst 200.000 kr. Tillæg v. 65.001 kr.
Amerikanerløb. 2140 meter.
14/7 – Aalborg: DM i Monte
Højst 500.000 kr. Amerikanerløb.
2140 meter. Autostart.
14/7 – Aalborg: DM i Monte
Montéformløb. 2140 meter.

21/7 – Nykøbing: Tillæg v.
100.001/250.001/625.001 kr.
2140 meter.
29/7 – Aalborg: Tillæg v.
70.001/165.001/350.001 kr.
2140 meter.

Ret til ændringer forbeholdes.
Af Sport & Udvikling
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Da Vinci Peak - Steen Juul

Ligaløb Q2 & Q3 2019
- indledende afdelinger og finaler:
Nye klasser pr 1/1 2019:
Liga 5
Liga 4

h/75.000

Liga 3

h/150.000

Liga 2

h/300.000

Liga 1
Meeting 2 (antal afdelinger)
Skive 28/4 (5)

Odense 3/5 (3)

Liga 5
x
x

Liga 4
x
x

Lunden 11-12/5 (5)

x

x

Aalborg 2/6 (2)

x

x

Odense 21/6 (3)

x

Billund 30/5 (4)
Skive 10/6 (3)

Lunden 29/6 (3)
Totalt i Q2

x

6 indl.

x

x
6 indl.

Liga 3

h/600.000

Fri for alle

Liga 2

Liga 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

6 indl.

x

x

x

x

x

5. indl.

5 indl.

Finalepræmiesum Aarhus 6-7/7

89000

89000

89000

89000

Min. 89.000

Meeting 3

Liga 5

Liga 4

Liga 3

Liga 2

Liga 1

x

x

x

Aalborg 14/7

Nykøbing 21/7
Aarhus 28/7

x

x

x

x

x

x

x

x

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

HINGSTE 2019

Tobin Kronos

Executive Caviar

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

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

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

OPSTALDEDE HINGSTE: Stand And Deliver & Conlight Ås

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

