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6Spil på 

hestevæddeløb
Det har aldrig været nemmere!

Spil nu på 
DERBY25.DK

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

18+. StopSpillet.dk
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Hvor blev de af?
Seppo Kukkonen

LÆS OGSÅ...
• Hjemme hos Lindhardt Jensen
• Lønborg - trav i fem generationer
• The American Dream
• Travkompaniet
• Hvor blev de af? Ole Petter
& meget mere...
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EKSPERTANALYSEN

FastTrackRacing.dk

RESEARCH        STREAMING       BETTING          LEARNING

Lad eksperten gøre det tunge arbejde for dig. 
Få overblik over hestenes form og chancer 

indenfor løbsdagens største stregspil.

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

Gartnerhaven 5 . 6823 Ansager . Tlf. +45 75 29 70 66 

E-mail: pf@ansagerhestehospital.dk . www.ansagerhestehospital.dk

     Mandag - fredag kl. 8-16.    

HINGSTE 2019

Tobin Kronos

FROSSEN SÆD 2019

Executive Caviar

OPSTALDEDE HINGSTE: Stand And Deliver & Conlight Ås



LEDER

Som fortalt i sidste nummer af Væddeløbsbladet, så sker der lidt organisatoriske forandringer i Dansk Heste-
væddeløb. Dette skyldes selvfølgelig primært, at ”direktøren for det hele”, Henrik Friis, sagde op for at søge nye 
udfordringer i spilbranchen. Nærmere betegnet hos det ATG-ejede Bet25 A/S som administrerende direktør dér. 

En ny kaptajn skal dermed findes, og rekrutteringsfirmaet Hansen Toft er sat på sagen. Hele stillingsopslaget 
kan læses i dette nummer af Væddeløbsbladet, hvis du bladrer en enkelt gang. Bestyrelsen i Dansk Hestevæddeløb 
lægger vægt på, at den nye administrerende direktør i Dansk Hestevæddeløb har solid ledelseserfaring, at kandi-
daten kan arbejde strategisk, at man har erfaring fra ledelse og forretningsudvikling inden for oplevelsesøkono-
mien, erfaring fra politiske eller medlemsdrevne organisationer – og ikke mindst at vedkommende er robust og 
leder og kommunikerer på en motiverende måde.

Kan alt dette findes i samme person? Det bliver nok svært, for uden at kende lønniveauet, så ér Dansk He-
stevæddeløb jo altså ikke Mærsk eller Danske Bank. Men nu er processen sat i gang, og det bliver spændende at 
følge med i.

Én gang til for Prins Knud
Jeg har brugt lederpladsen i Væddeløbsbladet et par gange på at forberede læserne på, at vi drejer ”supertankeren” 
– altså det magasin du sidder med lige nu – en smule. Meget faktisk. 

Fremadrettet vil vi nørde meget mere. Tage på flere besøg hos spændende personer i trav- og galopsporten. 
Gå mere i dybden med f.eks. avl og fodring. Og bruge mindre spalteplads på eksempelvis Copenhagen Cup og 
Elitloppet. For det er dækket fint allerede af Dansk Hestevæddeløbs øvrige medieplatforme.

Den anderledes vinkling er blevet taget godt imod, når jeg er rundt på de danske væddeløbsbaner. Så tak for 
dét. I dette magasin har vi været på besøg hos blandt andre Seppo Kukkonen, Familien Lønborg, tidligere trav-
træner Ole Petter – og har faktisk også været en tur over Atlanten for at besøge Kasper Foget og Josefine Jensen.

God læselyst!   
Jesper Elbæk, Redaktør 

...vi drejer ”supertankeren” – altså det magasin du
sidder med lige nu – en smule. Meget faktisk.

Jesper Elbæk

Redaktør, Væddeløbsbladet 

Foto: Jørgen Bak Rasmussen

NY KAPTAJN

søges
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42 HVOR BLEV DE AF?
Ole Petter 

20 HJEMME HOS:
Familien Lønborg

14 HJEMME HOS: Lindhardt Jensen

Spændende historier
og aktuelle artikler
– rigtig god læselyst

Jesper Elbæk, redaktør
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Adm. direktør
Dansk Hestevæddeløb , Aarhus

 Kan du udvikle forretningen omkring en sportsgren med kæmpe potentiale?

Vil du udvikle og tage ansvar for en forretning med mange ildsjæle som medlemmer, en loyal kundebase og som 
står midt i en spændende udvikling? Som administrerende direktør i Dansk Hestevæddeløb får du alle muligheder 
for at sætte dit præg på udviklingen af landets 5. største sportsgren.

Du får ansvar for at flytte sporten kommercielt
Dansk Hestevæddeløb skal flytte væddeløbssporten fra at være medlemsdrevet til at være professionelt drevet. 
Dansk Hestevæddeløb er den kommercielle overbygning til Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop. 
Målet er at udvikle hestesporten til en attraktiv sport for deltagere, tilskuere og ikke mindst udvikle interessen 
for spilforretningen. Ligeledes ligger der en opgave i at udvikle de 9 trav- og galopbaner i Danmark.

Der er en sund og positiv kultur i organisationen, og du sørger for, at de rigtige ressourcer er tilstede til at føre 
de strategiske tiltag ud i livet. Du er medvirkende til, at udviklingen i Dansk Hestevæddeløb mærkes på trav- og 
galopbanerne. Det bliver ligeledes en opgave at sikre politisk velvilje til væddeløbssportens fremme, ligesom et 
succesfuldt samarbejde med medlemsorganisationerne er afgørende. Ligeledes vil du stå for at udvikle og 
optimere samarbejdet med en lang række interessenter omkring sporten. 

Du får ansvar for at flytte organisationen kommercielt
Blandt vigtige nøgleopgaver kan nævnes videreudvikling og eksekvering af strategien herunder udvikling af 
organisationens langsigtede konkurrenceevne inden for oplevelsesøkonomi. Sammen med bestyrelsen, Dansk 
Travsports Centralforbund, Dansk Galop og relevante partnere vil du arbejde på at højne kendskabsgraden til 
væddeløbssporten i Danmark. 

Strategisk og kommercielt tænkende leder med kendskab til oplevelsesøkonomi
Vi forestiller os, at du har erfaring med at stå i spidsen for og udvikle en forretning indenfor oplevelsesøkonomi. 
Du har solid ledelseserfaring, og det er vigtigt, at du kan arbejde med strategiske indsatser, og at du har 
økonomisk og forretningsmæssig forståelse. Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre relevant.

Din ledelsesfacon er motiverende, og du formår at indfri organisationens potentiale. Du er robust og har erfaring 
med at arbejde i politiske eller medlemsdrevne organisationer, og du har de kommunikative evner til at få folk 
til at støtte op om dine ambitiøse ideer på Dansk Hestevæddeløbs vegne.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Søren Boll på 2154 0014. 

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen.

Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Læs mere på www.hansentoft.dk/job/4404

Dansk Hestevæddeløb
Dansk Hestevæddeløb er den samlede organisation bag trav- og 
galopsporten i Danmark. Organisationen blev stiftet i 2013 for 
at professionalisere hestesporten. Hestesporten er den 5. største 
sportsgren i Danmark målt på tilskuere.

ADM. DIREKTØR
til Dansk Hestevæddeløb 

STILLINGSOPSLAG



HVOR BLEV DE AF | SEPPO KUKKONEN

Den dag

SEPPO
sagde stop
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Travfolk fra nær og fjern undrede sig, da en af de mest komplette
travtrænere i Danmark nogensinde lige pludselig fik nok af sporten

og sagde farvel til hest, seletøj og sulky. Den sommerdag i 2007, da Seppo Kukkonen 
kørte sit sidste løb på en dansk travbane. Nu er han set træne heste på en gård lidt 

uden for Skive. Vi følger op på, om han er på vej til at gøre comeback

Seppo Kukkonen har fortsat
et godt tag på hestene.

Her ses han bag Raket Brodde,
som skal gøres klar til start i Sverige. 
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Tekst: René Wibholdt

Foto: Jesper Elbæk

Seppo Kukkonen er et oplagt emne til ar-
tikelserien ”Hvor blev de af?” Hans afsked 
kom som et chok for dansk travsport, og 
er forbundet med en masse spørgsmål, for 
hvad skete der lige dér? 

Den finskfødte travtræner vandt løb på 
samlebånd, og er noteret for 2.607 sejre 
og en masse triumfer i storløb på danske 
og svenske baner. Seppo var kendt for sin 

Seppo Kukkonen sammen med artiklens forfatter efter afsluttet træning. I baggrunden ses svigerdatteren Tina von Hirsch Kukkonen.

evne til at afbalancere, læse og træne heste. 
Og når man vinder over 100 løb om året 
stort set 20 år i træk, så hører man hjemme 
i kuskenes absolutte superliga. Seppo var en 
klokkeren succes.

Da han for 12 år siden tog køredragten 
af efter det allersidste løb på en dansk trav-
bane, skulle han have sagt: ”Jeg sætter mig 
aldrig op i en vogn igen!”. Den udtalelse 
vender vi tilbage til.

Kilder har nemlig set ham træne heste på 
sønnen Michael Kukkonens gård i Lund 

ved Skive. Væddeløbsbladet har med et 
glimt i øjet kontaktet Seppo for at konfron-
tere ham med ovennævnte udtalelse – og for 
at høre, om han pønser på at indløse ama-
tørlicens.

Vi må vente på svar, for Seppo er ude 
at køre med Raket Brodde, som kommer 
blæsende forbi på den smalle træningsba-
ne lige efter Michael og Bad Boy. De kører 
intervaller, og begge heste ser fine ud. Lidt 
efter kommer senior skridtende med Raket-
ten, og det er tydeligt at se, at både hest og 

HVOR BLEV DE AF | SEPPO KUKKONEN
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kusk har fået varmen. Svigerdatteren Tina 
med det flotte mellemnavn von Hirsch ta-
ger imod og begynder at spænde fra, mens 
Seppo tager hjelmen af og gør opmærksom 
på, at der skal tages puls om to minutter. 
Punktligheden har han bevaret.  

Efter at pulsen er taget på de to heste, 
konkluderer Seppo:

– Det ser fint ud. De er i god form.
Seppo selv ligner også én, der er i god 

form. 
– Jeg holder vægten. 85 kg. Hver dag går 

jeg en tur på tre km med min hund, og jeg 
går stærkt, siger han med sin karakteristiske 
finske dialekt. 

Kiks i finsk comeback
Nu er turen kommet til, at han skal kon-
fronteres med udtalelsen. Men Seppo siger 
med et grin, at han dengang sagde, at han 
”aldrig nogensinde ville køre travløb igen”. 

Uanset hvad der er korrekt, så holdt Seppo 
ikke ord. Væddeløbsbladet er nemlig viden-
de om, at han kørte et travløb på sin gamle 
hjemmebane, sommertravbanen Lovisa, i 
Finland tilbage i 2010. Det var i forbindelse 
med travbanens 60 års jubilæum. Han kom 
i øvrigt i mål som den første…vel at mærke 
uden for præmierækken.

Seppo er opvokset i en travinteresseret 
familie i Lovisa, og har fra barnsben både 
talt finsk og svensk, og det var netop de 
svenske sprogkundskaber, der bragte ham 
til Danmark. I 1982 havde finnen Mikko 
Manninen stald på Skive Trav, og havde sto-
re problemer med at forstå det jyske sprog. 
Han manglede en tolk og hentede Seppo, 
som han kendte i forvejen fra Finland, og 
herefter kunne Mikko ”kommunikere” med 
kunderne. 

Et par år senere blev Seppo ansat som 
staldmand hos Steen Juul. Her var han frem 

til 1987, hvor han indløste licens som trav-
træner i Skive.  

Gnisten var væk
Seppo har arbejdet med produktion af vin-
duer og døre hos Kastrup A/S, siden han 
stoppede i travfaget. Han holder af jobbet, 
de faste mødetider og – ikke mindst – at 
lønnen uden nogen dikkedarer bare går ind 
på kontoen hver 14. dag. 

Vi skal dermed snart 12 år tilbage for at få 
historien om, hvorfor han lukkede døren til 
dansk travsport. De sidste fem år af træner-
karrieren levede han af at være catchdriver. 
Derudover skoede han heste og kørte hur-
tigt med ”andres” heste, som kom ind på 
banen udelukkende med det formål.

– Jeg kunne ikke se lys forude for travs-
porten og var kørt død i det. Gnisten var 
væk. Jeg tror også, at jeg var ramt af stress 
og måske havde en lille depression. Somme 

Jeg har aldrig fortrudt min beslutning om at stoppe 
med trav, siger en eftertænksom Seppo Kukkonen
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Travheste er deres passion. Far, søn og svigerdatter – her sammen med Royal Fine.

Seppo Kukkonen har genvun-
det glæden ved at arbejde med 
heste. Men vi kommer nok aldrig 
til at se ham køre løb igen. 

tider fik jeg kvalme, bare jeg tænkte på trav, 
fortæller han ærligt.

Beslutningen blev på ingen måde ta-
get over en nat. Han forklarer, at han gik 
og tænkte over tingene et års tid, før han 
vidste, hvad han ville og afleverede licensen 

til Gert Johannesen, lederen af Skive Trav, 
hvor Seppo havde drevet trænervirksomhed 
i 20 år. 

– Den dag i Aarhus, hvor jeg havde kørt 
mit sidste løb og afleverede hesten til heste-
ejeren, var jeg lettet. Og jeg har aldrig for-

trudt, at jeg stoppede, siger Seppo. Han hu-
sker tydeligt, at han sagde til sig selv, at nu 
ville han holde en lang sommerferie, før der 
skulle ske noget i hans liv. Det blev til seks 
ugers sommerferie, før Seppo tog hul på et 
nyt kapitel i sit liv – uden for travsporten.  

– Jeg har nogle gode minder og vil ikke 
være travet foruden, siger han og nævner en 
løbsdag på JVB midt i 90’erne, hvor han 
havde fem heste til start – én i hver V5-af-
deling. Den dag kørte Seppo fem æresrun-
der, og han kan fortsat huske navnene på 
hestene.   

Nu som hjælpetræner
Seppo er gift med Helle, som i en årrække 
har arbejdet på kontoret på Skive Trav. Ud 
over Michael har de også sønnen Stefan og 
i alt to børnebørn. Michael er beslagsmed, 

HVOR BLEV DE AF | SEPPO KUKKONEN
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STUTTERI DINGS’ TO KANONER

STUTTERI DINGS 
v/Finn Rasmussen / Kobberholmvej 16 / 9750 Østervrå / E-mail: dings1@live.dk / Mobil: (+45) 2361 2227

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

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

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

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. 

PRIS: 0 + 10.000 kr. + moms

CLASSIC GRAND CRU YIELD BOKO

Seppo Kukkonen har vundet følgende storløb:
• Grand Circle 3-års Championat for hopper 1990 – Olympia Guy
• Jydsk 2-årings Grand Prix 1993 – Trine H
• Jydsk 3-årings Grand Prix 1997 – Besøg Frøkjær
• Dansk Trav Kriterium 1997 – Besøg Frøkjær
• Grand Circle 3-års Championat 1997 – Besøg Frøkjær
• Grand Circle 4-års Championat 1998 – Big Casting
• Såvel V75-sejre i Sverige som Harper Hanovers Lopp 1999 på Solval-

la med Bastian Birke
• Grand Circle 3-års Championat for hopper 1999 – Diwali P L
• Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix 2001 – Equador
•	 Grand	Circle	3-års	Championat	for	hopper	2002	–	Gefion	Vang
• Mesterskab for Danmark 2002 – Bastian Birke
• Jydsk 4-årings Grand Prix 2003 – Giovanni
• Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix 2004 – Juvel Siem
• Grand Circle 3-års Championat for hopper 2004 – Juvel Siem
• Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix 2006 – Kimberly Blåbjerg
• Jydsk 3-årings Grand Prix 2006 – Lord of Rush

men skor stort set ikke travheste. Gennem 
årene har Seppo, som nu er 58 år, fulgt 
travsporten fra sidelinjen, som han selv si-
ger. Han er flittig bruger af Dansk Heste-
væddeløbs nyhedssite, Fast Track Racing og 
svensk TV4, som viser V75-løb. Siden 2007 
er han af og til set til trav i Skive. Frekven-
sen er dog steget, efter at sønnen igen er be-
gyndt at have travheste – i anden omgang 
startende med Apollo Damgård. 

Pudsigt nok så stoppede Michael med at 
køre som amatør næsten på samme tid, som 
faren stoppede. Nu er Michael klar igen – 
denne gang med duoen Raket Brodde og 
Bad Boy, som Seppo hjælper med at træne. 
Og det bliver ikke med senior som gæste-
kusk. 

– Nej, det siger mig ingenting at køre løb. 
Men jeg nyder at træne med hestene, når 
det ikke er for vådt og koldt, kommer det 
kvikt fra den tidligere travtræner.

Væddeløbsbladet får dog afslutningsvis 
næsten Seppo til at love, at han vil stille op, 
hvis der på et tidspunkt bliver lavet en far/
søn kuskematch igen, som Skive Trav gjor-
de for nogle år siden.  



GREAT CHALLENGER - AVLSCHAMPION 2011, 2012, 2014, 2017 & 2018

BROADWAY HALL | DONATO HANOVER

GIFT KRONOS | GIGANT NEO | HELPISONTHEWAY

GREAT CHALLENGER | HILLUSTRIOUS

MUSCLE MASSIVE | S J'S CAVIAR

OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTE LADER RESULTATERNE TALE

IGEN, IGEN

suveræn
avlschampion

2018!

Opdrætterforeningen tilbyder 
følgende avlshingste på frostsæd:

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

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

FORENINGEN AF 
TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

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

FIND OPDRÆTTERFORENINGENS 
HINGSTEKATALOG PÅ 
WWW.TRAVAVL.DK

Great Challengers afkom har været flyvende i 2018:

CONFIDENCE Valokaja Hindø

DICTE SKOVSENDE ERLING
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DERBYFAVORIT TEN | DONATELLO GARBO

Tekst og foto: René Wibholdt

En af kandidaterne til at vinde det største 
løb i Danmark for 4-årige heste er Dona-
tello Garbo. Den har fået tid til at udvikle 
sig, og er på ingen måde blevet presset og 
forceret i træningen. Og sådan vil ejer og 
amatørtræner Lindhardt Jensen have det.

– Vores heste skal have lov til at være he-
ste. Jeg går efter, at de skal holde i mange år, 
siger Lindhardt nøgternt.

Han erkender, at det var en stor mund-
fuld, da han overtog træningsansvaret for 
hingsten, efter at den var kørt til hos Kaj 
Jensen. Som 2-års vandt Donatello Garbo 
sine tre første starter ud af fire forsøg. 

– Vi skal gøre tingene rigtigt, og det ar-
bejder vi på. Jeg har jo ingen erfaring med 
at gøre en hest klar til Derbyet, men vi vil 
selv, fortæller han ydmygt og tilføjer, at han 
af og til søger gode råd hos de professionelle 
travtrænere Kaj Jensen og René Kjær.

3-årssæsonen resulterede i 16 starter 
og fem sejre, bl.a. i Dansk Avlsløb 2018 i 
Aalborg, og i såvel 3-års Prøven på Jydsk 
Væddeløbsbane som Kriteriumsprøven på 
Charlottenlund Travbane. Det blev til en 

andenplads i Jydsk 3-årings Grand Prix på 
JVB efter Da Vinci Peak med Steen Juul 
og yderligere en andenplads i Grand Circle 
3-års Championat på Fyn efter Diamond-
wind og svenske Peter Untersteiner. 

I Dansk Trav Kriterium delte den fa-
voritværdigheden i spillet sammen med 
Dontpaytheferryman, men måtte tage til 
takke med en femteplads bag vinderen Dia-
mondwind og Peter Untersteiner, efterfulgt 
af Dumbo med Jeppe Juel, ”Færgemanden” 
med Birger Jørgensen og Damien Shadow 
med Henrik Lønborg. 

René Kjær var den primære kusk i 2018, 
hvor Donatello Garbos præmiesum blev 
øget med 382.000 kr. 

– Vi var lidt for god ved ham sidste år. 
Han fik for meget foder, kom for meget på 
græs, og var nok også lidt for tung, forklarer 
Lindhardt, som indirekte fortæller, at der 
dermed er mange instrumenter at skrue på, 
når formen skal skærpes. 

Den norske staldpige 
I løbet af vinteren er Donatello Garbo ble-
vet trænet tungt, og har fået flere muskler 
og mere styrke. Mange af træningsturene 

Den uslebne
ønskesten
Donatello Garbo er ved redaktionens deadline favorit til 
at vinde Dansk Trav Derby 2019. Den flotte hingst bliver 
trænet af Lindhardt Jensen, som med opgaven er oppe til 
sin svendeprøve som amatørtræner. Væddeløbsbladet har 
besøgt Donatello og Lindhardt på den topmoderne gård lidt 
uden for for Mariager

Donatello Garbo
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	Donatello	Garbo	bliver	trænet	flittigt	ude	i	naturen,	
 og han nyder turene samme med Marita Berg. 
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foregår i den store skov, som ligger lige ved 
siden af gården.  

Det er nordmanden Marita Berg, der pas-
ser staldens heste, og det er ingen hemme-
lighed, at ”Donatello”, som den blot kaldes 
på gården, er hendes øjesten. Hun glæder 
sig hver gang, Lindhardt Jensen siger nej tak 
til at sælge hesten.

– Det er en meget robust hest. Den har 
aldrig haft et hævet ben, og den spiser altid 

op, siger Marita, mens hun står og strigler 
den muskuløse, brune hingst, der strutter af 
godt humør.

Donatello Garbo går på græs hver dag, 
indtil mørket sænker sig, og trods risiko for 
spark og knubs går den sammen med et par 
2-årige hingste.  

– Der er ikke noget skønnere end at se 
dem lege i folden. Det skal de have lov til. 
Men vi er til gengæld lidt hysteriske med, 

Uden for travbanen
Lindhardt Jensen er formand for 
Dansk Travsports Centralforbund 
(DTC). Erhvervsmæssigt kommer han 
fra industrien og ejer maskinfabrikken 
NS Teknik og Hobro Maskinfabrik. 
Støberiet Sabro har han netop solgt. 
Derudover ejer han en del ejendom-
me og er medejer af Mariagerfjord 
Golfklub. 
Privat er han gift med Inge, som lider 
af en parkinsons sygdom. Sammen 
har de to børn og fire børnebørn.

om de skal have dækken på, det afhænger af 
temperatur og vind, siger Lindhardt.

En god hestehandel
Lindhardt Jensen er 68 år og har altid haft 
rideheste. I 2016 byggede han ny ridehal 
og stald til 28 heste, og der mangler ikke 
noget, når vi taler bygningsmaterialer. Hans 
svigerdatter og barnebarn er flittige brugere 
af ridehallen. Travhestene kom til for om-

 Norske Marita Berg med sin øjesten Donatello Garbo. 

 Lindhardt Jensen bruger mere og mere tid på sin store hobby, 
 og kan lide den træningsmæssige udfordring 

 med Donatello Garbo frem til den sidste søndag i august. 
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STANDOUT – meget høj ifolingsprocent
VINDER AF E3-FINALEN PÅ 
GÄVLE I TIDEN 1.10,9a/1640m.

Rekord 1.10,3a/1640m sat som vin-
der - Indtjening 3,6 mio. s.kr.

Fik flotte 74 point til DTC’s Hingste-
fremstilling 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. Bevæ-
gelsen 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!

kring 20 år siden. Men det er først inden 
for de seneste år, at han er begyndt at inve-
stere i avlshopper og lovende ungheste. En 
af dem er Donatello Garbo, som han fandt 
på DTC’s Derbyauktion sammen med Kaj 
Jensen.

– Vi kiggede på den inde i boksen, og hav-
de den også ude på staldgangen. Jeg kunne 
godt lide dens stamme og dens bygning og 
tænkte, at den nok skal blive hurtigt klar. 
Det er jo et rent held at købe sådan én, siger 
han og smiler.

Donatello Garbo er første årgang efter 
Wishing Stone. Moderen er Genya Garbo, 
og et kig på moderlinjen viser, at der er avlet 
flere fine travere med de to kanoner Gulla 
Hanover og Teakwon Garbo, som spyd-
spidser. Lindhardts Derbyhåb kan blive den 
næste kanon.  

Navnet Donatello stammer i øvrigt fra 
den italienske renæssance, og er kaldenav-
net for den berømte Donato di Niccolò di 
Betto Bardi (ca. 1386-1466). Han var guld-
smed og billedhugger fra Firenze, og en af 
de ledende kræfter i skabelsen af renæssan-

De andre heste i stalden
På træningslisten har Lindhardt Jensen 10 heste, hvoraf han selv kører 
nogle af dem i løb. De ”gode” overlader han som regel til gæstekuske. En 
af dem er Donato Hyrdehøj (From Above U S – Hyrdehøj Hastrup), som 
ligger halvandet niveau under Donatello Garbo og medio maj har indløbet 
116.000 kr. i 19 starter. 
Dens helbror er Elton H, som også viser lovende takter. Begge er op-
drættet af Lindhardt. Han ejer også Randi Bork (Earthquake – Janni Bork), 
som er Danmarks hurtigste 2-åring nogensinde med tiden 1.14,1ak. Hun 
er mor til Fairfax Hyrdehøj (From Above U S), som Lindhardt har store 
forventninger til allerede i år. 
I stalden står også den 5-årige Czenia, som har klaret sig ok på travbanen, 
men som er endnu mere interessant som følhoppe. Hun er efter S J’s 
Photo og Maxima, hvis mor er Waking Saltum, der som bekendt er mor til 
bl.a. Derbyvinderen I’m A Photo (S J’s Photo). 



cens kunst. Og det er da lidt sjovt, at Lind-
hardt både har en Donatello (Garbo) og en 
Donato (Hyrdehøj).

Intelligent skovhest 
Den autodidakte travmand karakteriserer 
Donatello Garbo som en intelligent hest, 
selv om den som 2-års har vippet ham af 
vognen et par gange. I dag er den flink og 
omgængelig.

– Den ved, hvad det handler om, og den 
gør ikke mere end højst nødvendigt. Det 
er en fornøjelse at arbejde med den. Vi 
behandler hver enkelt hest individuelt, og 
ham her er lidt doven og skal motiveres, på-
peger Lindhardt.

To gange om ugen bliver Donatello 
spændt for en lang vogn og trænet i en ti-
mes tid på de små skovstier. 

– Det giver noget at køre i skoven. Vi kan 
mærke på ham, at han kan lide det, sup-

plerer Marita. I ugen op til et løb får den en 
ekstra omgang intervaller for at skærpe for-
men. Lindhardt har etableret en vinkelfor-
met og kuperet sandbane, hvor intervallerne 
primært bliver kørt. Ligeud-strækningen er 
900 meter lang. Pulsen bliver ikke målt på 
hestene, Marita og Lindhardt træner på for-
nemmelsen.  

Nedtælling til Derbyet
4-års sæsonen blev indledt på Lunden med 
en absolut godkendt andenplads i tiden 
1.14,7/2040m efter fartmonstret Staro Mc-
Millan og Steen Juul. Herefter satte den de 
andre 4-åringer på plads i Frosty Hanovers 
Mindeløb i Skive ved at blæse forbi konkur-
renterne de sidste 600 meter i vindertiden 
1.13,9a/2060m. 

I tredje start fik den sin sag for i 4-års Eliten 
på Copenhagen Cup-dagen, hvor den aldrig 
kom ind i kampen på grund af bagspor kom-

bineret med et voldsomt opskruet tempo 
den sidste omgang, og måtte nøjes med en 
femteplads, dog i ny rekord 1.13,7a/2000m. 

Lindhardt rapporterer pr. 21. maj, at der 
intet er at anmærke på hesten efter den start. 
Han er godt tilfreds med status, som siger en 
total sejrsprocent på imponerende 41 og en 
pladsprocent på skyhøje 77, baseret på 22 
karrierestarter.

I årets tre starter har Kenneth Nielsen 
siddet bag Donatello Garbo, fordi René 
Kjær har været på skadeslisten. Nu skal Do-
natello have en lille pause og trappes ned 
i træningen, inden der tages hul på forbe-
redelserne til Grand Prixet i Aarhus, hvor 
Lindhardt håber på æresrunder til hest og 
René Kjær. Herefter har Lindhardt en plan 
om at lave yderligere en nedtrapning, inden 
der skal fokuseres på to altoverskyggende 
opgaver i august – Derbyprøven og Dansk 
Trav Derby. 

 Kenneth Nielsen har haft fornøjelsen bag Donatello Garbo i årets tre første starter. Her ses ekvipagen sammen med staldpigen 
 Marita på  sulkykanten efter den overlegne sejr i Frosty Hanovers Mindeløb i Skive. 

Foto: Kjeld M
ikkelsen

DERBYFAVORIT TEN | DONATELLO GARBO
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Udbydes af Danske Lotteri Spil A/S

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

Nyhed! SpilMed – eksperterne

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

Dantoto_SpilMed_A4.indd   1 27/05/2019   15.38
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FAMILIEN LØNBORG
TRAV I FEM

GENERATIONER

Heidi og Henrik Lønborg er det 
ægtepar i Danmark, der har vundet 
flest	travløb.	Men	afstamningen	
forpligter også.
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Tekst og foto: René Wibholdt 

Arkivfotos venligst udlånt af familien Lønborg

 
Sejren var sikker, da 8-årige Victoria Løn-
borg Olsson kørte først over stregen med po-
nyen Emmeros Ceasar i Aarhus den 26. april 
i år. Og den unge ponykusk har alle forud-
sætninger for at få endnu flere førstepladser i 
bogen, idet hun kommer fra en familie, der 
har vundet travløb – masser af travløb. 

Det kan godt være, det ikke bliver med 
den lille tykke Ceasar, men så bliver det 
med afløseren Gubban, som står klar i bok-
sen. Ceasar er ramt af kræft i de ædlere dele, 
og hans karriere er dermed snart ovre. 

Victoria er en sej pige med et godt hu-
mør, selv om hun har været meget sygdom 

igennem. Hun er født med en tarmkom-
plikation, som betød, at hun var indlagt på 
hospitalet de første 10 måneder af sit liv. Nu 
går hun til kontrol en gang om måneden 
og ved, at hun senere i sit liv skal have en 
organtransplantation. 

Når hun passer sine ponyer, tænker hun 
heldigvis på noget andet. Og hun var slet 
ikke bevidst om, at hun har en tipoldefar, 
som også havde kørt travløb.  

Anton med det gode hoved
Fynboen Anton Nielsen blev født i 1898 
og kom fra en landbrugsfamilie, som havde 
gård cirka 20 kilometer udenfor Odense. 
Onklen havde en hestedrevet vognmands-
forretning, og som stor dreng fik Anton lov 

til at køre vognlæs til byen. Det viste sig, 
at han kunne køre strækningen til Odense 
hurtigere end de andre kuske i firmaet, fordi 
han forstod at spare på hestekræfterne, og 
ikke brugte alt krudtet i starten. 

Som noget meget atypisk for en bonde-
familie blev Anton sendt på universitetet i 
København, hvor han skulle læse til læge. 
Og det var under dette ophold i hovedsta-
den, at han begyndte at gå til trav på banen 
i Charlottenlund.

Senere slog han sig ned som landsbylæge 
i Spørring uden for Aarhus. Han var med 
til at stifte Jydsk Væddeløbsbane (JVB) i 
1924 og havde en overgang både galop- og 
travheste. Han var en flittig amatørkusk, 
og vandt amatørchampionatet både i 1947 

Victoria sammen med mor Christina og far Michael – og ikke mindst den lille travpony Ceasar.

Da lille Victoria vandt sit første ponytravløb i slutningen af april på Jydsk Væddeløbsbane, 
skrev hun samtidig travsportshistorie. Hun repræsenterer nemlig femte generation i en fa-
milielinje, hvor tre led på fadersiden og to på modersiden har vundet løb på banen i Aarhus, 
som Victorias tipoldefar i øvrigt var med til at etablere tilbage i 1924
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1: Anton Nielsen er tipoldefar til Victoria 
Lønborg Olsson og første generation med 
interesse for trav.

2: Ud over Derbyvinderen Lykkeprins havde 
Anton Nielsen også Jutta McElwyn, som 
han selv vandt Kriteriumsprøven med på 
Charlottenlund Travbane.

3: Futter ved præmieoverrækkelsen efter 
Derbysejren på Lunden i 1950. Den stol-
te far, Anton Nielsen, står ved hovedet af 
Lykkeprins, mens farmor står ved siden 
af sulkyen. Aldrig før havde farmoren 
været uden for Fyn.

4: Det er sådan, vi husker Futter fra de 
gode 70’ere. Her ses han efter en sejr 
med Claus Holmbo på Lunden.

1.

2.

3.

4.
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Victoria er femte generation i Lønborg-familien, som har vundet løb på Jydsk Væddeløbs-
bane. Hun er klar til at modtage flere sejrsbuketter.

med otte sejre og i 1949 med sølle tre sejre.
Væddeløbsbladets udsendte er kommet 

i besiddelse af Anton Nielsens gamle fo-
toalbum, hvor alle billederne er suppleret 
med lidt håndskrevet tekst eller sågar et lille 
avisudklip. En af hans sejrsheste gennem 
flere sæsoner var Hetz. I 1947 havde han en 
klassehest i Jutta McElwyn, som han vandt 
Kriteriumsprøven med på Charlottenlund. 
Den kiksede dog i selve Kriteriet, som blev 
vundet af Jarl Hanover med Erik Hansen i 
sulkyen.

Men hjemme i stalden havde han en 
spændende åring stående, som han selv hav-
de opdrættet. Den hed Lykkeprins. Senere 
vandt han løb med den, men det var hans 
søn, Vagn Lønborg Nielsen, der fik lov at 
køre den i de store løb. Og lad os straks få 
på plads, at sønnen, som siden slutningen 

af 1940’erne er blevet kaldt ”Futter”, vandt 
Dansk Trav Derby 1950 med Lykkeprins.  

Anton Nielsen sluttede desværre med at 
opdatere sin fotobog i 1950. Han har no-
teret sine sejre, og af billedteksterne frem-
går det, at han vandt sejr nummer 46 med 
Hetz. Han var fast tilskuer til travløb på 
JVB frem til sin død i 1975. 

Mesterkusken Futter
Vagn Lønborg Nielsen stod i lære hos trav-
træner Rudolf Jensen på Fyn, inden han 
slog sig ned som travtræner på JVB. Efter en 
træg opstart fik han gang i forretningen, og 
vandt 25 championater på hjemmebanen, 
hvoraf de 19 var i træk. Det første i 1948 og 
det sidste i 1980, hvorefter Birger Jørgensen 
tog over. 2.014 sejre blev det til i alt, og han 
var den første travkusk, der vandt 100 sejre 

på én bane på en sæson, og det var i 1970 
med 104 sejre.  

Futter havde en fænomenal evne til at 
puste nyt liv i opgivne heste, og han var en 
sand mesterkusk, der kunne læse løbene og 
køre en enestående finish. En af de heste, 
som var på vej til slagterhuset, men som via 
en byttehandel kom i stald hos Lønborg, 
var Helmuth R. Den vandt 47 løb. Et af 
dem var storløbet C.L. Müllers Memorial 
1968 på Jägersro med 15.000 s.kr. i første-
præmie.

Ud over Derbyet med Lykkeprins vandt 
Futter også Dansk Opdrætningsløb 1957 
med Asani og Dansk Trav Kriterium 1966 
med Jutta’s Pride. 

På hjemmebanen vandt han Jydsk 
2-årings Grand Prix med Uffe Kejlstrup i 
1956, Asani i 1957, Jutta’s Pride i 1965, Lil-
le Jutta i 1967 og sin egen Joachim Lønbo 
i 1984. Jydsk 3-årings Grand Prix hjemtog 
han med Uffe Kejlstrup i 1957, Jutta’s Pri-
de i 1966 og Prins Frederik i 1972. Med 
Jutta’s Pride vandt han også Skandinavisk 
3-års Pris. 

Futter sejrede i Jydsk 4-årings Grand Prix 
med Hep i 1946, Rodney i 1955, Svarte i 
1956 og Prins Frederik i 1973. Prins Fre-
derik var årgangens bedste, men galoperede 
en topplacering væk i opløbet i Derbyet. Se-
nere tog kusk og hest revanche ved at vinde 
Skandinavisk 4-års Pris på Lunden.  

Af hans sejrsheste var La Boca topscorer 
med 54 sejre, herefter følger Joachim Lønbo 
med 49 sejre og Helmuth R med 47 sejre. 
En af hans allerbedste heste var Mads Løn-
bo, som – i en speciel arrangeret match i 
1970 på JVB med kun to heste – slog årets 
Derbyvinder Max Hanover med Børge Si-
monsen.

Hej Mads
Henrik Lønborg er næste skud på stam-
men – tredje generation i familiedynastiet. 
Under hele sin opvækst er han blevet kaldt 
Mads af sine forældre. Senere fik familien 
en hest, som fik navnet Hej Mads, og som 
vandt løb på stribe. I alt 44 gange kom den 
først over stregen.

Det lå dog ikke lige til højrebenet, at Fut-
ters søn skulle blive travtræner.  

– Nej, det måtte jeg ikke for de gamle, 
men jeg måtte godt muge ud og ridetræne 
hestene, fortæller Henrik med et stort smil 
til denne artikels skribent, som er på besøg 
på gården i Herskind lidt uden for Aarhus, 
og som tidligere har tilhørt ”de gamle”.

Forældrene stillede krav om, at deres søn 
først skulle have en studentereksamen, in-
den der blev taget beslutninger om valg af 

TRAV I BLODET | FAMILIEN LØNBORG

24 · VÆDDELØBSBLADET · JUNI 2019



erhverv. Og sådan blev det. Men allerede 
dagen efter, at Henrik havde fået studenter-
huen på, startede han som staldmand hos 
sin far.

– Nu var det slut med at høre efter, siger 
han og griner og erindrer, at han på aller-
første løbsdag, hvor han kørte som jockey, 
vandt tre gange.

Og resten er travhistorie. To lokale cham-
pionater er det blevet til (1990 og 1991). 
Henrik nærmer sig sejr nummer 3.000 og 
slægter sin far på ved ”kun” at have vun-
det de tre største årgangsløb i Danmark 
én gang: Det er Opdrætningsløbet i 1995 
med Antonio V samt såvel Kriteriet i 1995 
som Derbyet i 1996 med samme hest; Wee 
Hjordal. 

Dansk Hoppe Kriterium 2001 vandt han 
med Frisbee, som måtte dele sejren med Fa-
dine og Nicolaj Andersen. I Dansk Hoppe 
Derby 1997 kørte han Alfa GT til sejr.

På hjemmebanen er han bagud på sejre 
i forhold til Futters Grand Prix-triumfer. 
Henrik har sejret i Jydsk 2-åring Grand 
Prix med Bounty Skovly (1996), Hr. Siem 
(2002) og med Ecco C N i fjor. I Jydsk 
3-årings Grand Prix er det blevet til en 
førsteplads med Prince Country i 1991. I 
hoppeversionen, som ikke blev kørt i det 
meste af Futters tid, har Henrik sejret tre 
gange; Baltic Brogaard (1997), Grevinde 
Siem (2002) og Destiny sidste år. 

I Jydsk 4-årings Grand Prix har han kørt 
æresrunde med Ove Hust i 1991, mens han 
i hoppeløbet har fire sejre; Cika Brogaard 
(1999), Alfa GT (1997), Frisbee (2002) og 
Commit Boom Bay i fjor.

Med Rudolf Le Ann er det blevet til sejre i 
såvel Mesterskab for Danmark som Sweden 
Cup på Solvalla.

Der står en kvinde bag alt
Henrik har en hustru, som også kan køre 
travløb. Heidi Vægter Lønborg kom ind i 
travet via en veninde, som kom i stalden 
hos travtræner Svend V. Pedersen på JVB. 
Heidi har vundet over 100 løb og har li-
gesom Anton Nielsen hjemtaget det lokale 
amatørchampionat et par gange. Det var i 
1991 og 1992. 

Hun driver en velkørende frisørsalon i 
Skanderborg, som hun har overtaget efter 
sin mor Elsebeth Olsen. Forretningen lå 
tidligere i Vestergade i Aarhus, og gennem 
25 år var en af kunderne H.K.H. Dronning 
Margrethe II.   

Heidi og Henrik har sønnen Michael, 
som også er travtræner på JVB. Han har sin 
træningsbase på gården i Tebstrup ved Skan-
derborg. Gården har tidligere tilhørt Heidis 

forældre, Elsebeth og Hans-Jørgen Olsen, 
som både har været hesteejere hos Futter 
og Henrik. North Country var deres bedste 
hest, og tog 45 sejre for de to trænere.    

Det svenske eventyr
Først da Michael havde uddannelsen som 
beslagsmed i rygsækken, kastede han sig 
100 procent over travsporten. Som teen-
ager havde han en drøm om at blive dyr-
læge.

– Men det var kapaciteten på den øver-
ste etage ikke til, erkender Michael med et 
grin og sætter en finger op til sit hoved.

Inden svendebrevet var hjemme, snuste 
han dog lidt til travløbene og vandt både 
DM for beslagsmedslærlinge og DM for 
Travjockeys. Sidstnævnte udløste et stu-
dielegat, som i 2006 blev konverteret til 
et ophold hos den svenske træner Hans 
Adielsson (far til catchdriver Erik Adiels-
son, red.) via en anbefaling fra den svenske 
travkusk Jörgen Sjunnesson.   

Allerede efter en måned i Skåne blev 
20-årige Michael fastansat i stalden. Året 
efter begyndte eventyret på ovalen, hvor 
det i 98 starter i den hårde, svenske kon-
kurrence blev til 25 sejre. For indsatsen 
blev han af den svenske travorganisation 
nomineret til ”årets komet”. I 2010 blev 
han travtræner på Jägersro og overtog 
Hans Adielssons stald med over 50 heste. 

Sejren i Sprintermästeren på Halmstad 
i 2014 er den største triumf for Michael. 
Johnny Takter sad i sulkyen og styrede 
Happy Days hjem i tiden 1.10,7a/1609m 
til en førstepræmie på 915.000 s.kr. I 15 
starter vandt den otte gange og tjente 1,2 
mio. s.kr. Inden for en uge kom der yder-
ligere en storløbssejr i stald. På JVB vandt 

Michael Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix 
med Tiramisu. Danskejede Photo Prin-
cess gjorde det fremragende for Michael, 
der vandt 13 sejre med hoppen, heraf en 
enkelt V75-sejr. Michael kørte også en an-
denplads hjem med den på Vincennes. I 
alt tjente den 1,5 mio. s.kr. i hans regi. 

Beatles tog 10 sejre for Michael som træ-
ner, heraf en enkelt i V75. Orfeus Brodde 
var en af de bedste 3-åringer i Sverige og 
var bl.a. anden i Breeders’ Crown og fik 
300.000 s.kr. i præmie. I et andet 3-års 
vandt den på 1.11,1ak og tjente igen 
300.000 s.kr. Den prøvede også at vinde 
løb på Vincennes med Jean Michel Bazire 
i sulkyen. I alt blev det til 11 sejre, otte 
andenpladser og 1,8 mio. s.kr.    

 
Endnu en stærk kvinde
Også Michaels samleverske kan køre trav-
løb. Christina Olsson har vundet over en 
halv snes løb, heraf et par stykker i Sveri-
ge. I år har hun været først over stregen på 
hjemmebanen med Dino Silvårkra, som for 
tiden er Michaels reklamehest.   

Christina trådte sine travbarnesko i Bil-
lund, hvor hendes mor har haft travheste. 
Nu arbejder hun fuld tid på gården med at 
passe heste, stald og hjem. Ud over Victo-
ria består femte generation også af lillebror 
Emil på tre år.

Når Victoria skal til ponytrav, så tager 
Christina med som mor, staldmand og 
vognmand. Og nu er Christina også blevet 
formand for Jydsk Pony Væddeløbsfor-
ening – ”stedet for de små hestekræfter”.

Victoria er klar til flere udfordringer på 
den bane, som fire generationer i lige linje 
før hende har vundet løb på. Væddeløbsbla-
det ønsker hende held og lykke.  
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STUTTERI SHADOW
BYDER VELKOMMEN TIL  SÆSON 2019

Hambletonian-vinder og Årets 3-åring i USA 2011

BROAD BAHN
1.10,2 – 1.547.988 USD – 28 starter: 9-10-3
BROADWAY HALL 
MADONARAIL (DONERAIL)

Mest vindende Muscle Hill-søn i Danmark

DOMINION BEACH
1.10,1 – 1.797.800 SEK – 40 starter: 8-6-2
MUSCLE HILL
WINDYLANE HANOVER (LINDY LANE)

www.stutteri-shadow.dkwww.stutteri-shadow.dk

HINGSTE PÅ TRANSPORTSÆD OG FROSSEN SÆD

KONTAKT
Niels Jørgen Jensen 
Stutteri Shadow  
Gønderupgårdvej 239 
9760 Vrå
Mobil: 2087 0215 
stutterishadow@hotmail.com

PRIS: 0 + KR. 19.500+MOMS

Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper: 1.600 kr. + moms (sæsonpris). 
Dækker inseminering samt follikelkontrol.

PRIS: 0 + KR. 12.000+MOMS

Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper:  1.600 kr. + moms (sæsonpris). 
Dækker inseminering samt follikelkontrol.Efterfølgende hopper fra samme ejer: 0 + 9.000 kr.

Topscorer ved DTC’s Hingstefremstilling 2019

TYCOON 
CONWAY HALL
1.09,4 - 2.751.798 kr. – 59 starter: 23-13-4
CONWAY HALL
GOLDEN SUNDAY (SUPERGILL)

Kåret med 81 point og vurderet til høj avlsværdi

WEINGARTNER
1.11,6 – 2.027.490 SEK – 13 starter: 3-2-2
DONATO HANOVER 
INPIRED SOCIETY (SELF POSSESSED)

Første Explosive Matter-søn i dansk avl

WICKER HANOVER
1.10,2 – 3.362.254 SEK – 23 starter: 6-6-4
EXPLOSIVE MATTER
WON AN DONE (CONWAY HALL)

PRIS: 0 + KR. 6.000+MOMS

Tycoon Conway Hall bedækker naturligt.

PRIS: 0 + KR. 12.000+MOMS

Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper: 1.600 kr. + moms (sæsonpris). 
Dækker inseminering samt follikelkontrol.

PRIS: 0 + KR. 9.000+MOMS

Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper: 1.600 kr. + moms (sæsonpris). 
Dækker inseminering samt follikelkontrol.

GOOGOO GAAGAA

QUITE EASY U S

KEN WARKENTIN

VICTOR GIO WISHING STONEORLANDO VICI

ANDOVER HALL CANEPA HANOVER CLASSIC PHOTO

VI INSEMINERER MED ALLE HINGSTE!

[KUN FROSTSÆD]
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MINIPORTRÆT | MICHAEL LØNBORG

Tekst: René Wibholdt

Travtræneren og beslagsmeden er ambitiøs 
og ærlig, og drømmer om at skabe nogle 
endnu bedre træningsfaciliteter.     

Ud over trav har familie, økonomi og 
svenske forhold fyldt meget i Michaels Løn-
borgs liv de seneste ni år. I 2010 gav han 1,2 
mio. s.kr. for at overtage Hans Adielssons 
stald med heste, seletøj og hele molevitten. 

Unge Lønborg
har fået gang i stalden

Efter tre magre år i Danmark ligner 2019 vendepunktet for Michael Lønborg.
Han får meget ud af sit lille materiale og ligger som træner på en ganske imponerende 

sejrsprocent på omkring de 40

Michael Lønborg sammen med 
sin reklamehest, den store 
Dino	Silvåkra,	som	har	skaffet	
seks sejre til stalden i år.
Foto: René Wibholdt

Med i pakken fulgte fire-fem staldfolk, som 
skal have løn hver den første. Derudover le-
jede han sig ind på en gård, hvor han skulle 
betale 36.000 s.kr. om måneden i husleje. 
Med det regnestykke siger det sig selv, at 
unge Lønborg var spændt hårdt for.

Den nye Jägersro-profil lagde stærkt ud 
med godt 50 heste i sin varetægt og 3 mio. 
s.kr. i indkørte præmier det første år. En 
klart godkendt og lovende præstation af en 

nystartet travtræner. Men trav er ikke alt 
her i livet. I oktober 2010 blev Christina 
Olsson og Michael Lønborg mor og far for 
første gang. Victoria kom til verden. Hun 
er født med en alvorlig tarmkomplikation, 
som betød, at hun skulle tilbringe de første 
10 måneder af sit liv på hospitalet. Hendes 
liv var i fare.

Michael kæmpede med at holde fokus 
på stalden, som fortsatte de gode takter i 
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både 2011 og 2012. Men herefter begyndte 
materialet at være slidt, og det var Michael 
nok også oppe i sit hoved. Parret kæmpede 
videre og forsøgte at vende skuden, men i 
2015 besluttede de sig for at vende hjem 
til Danmark. Og der var ingen tvivl om, at 
datterens sygdom var tungen på vægtskålen.

I dag kan man ikke se på Victoria, at hun 
er syg. Hun er en lille sej pige, og hun ved 
godt, at hun en dag skal have en organtrans-
plantation.

Familieliv i Tebstrup      
Det går også langt bedre med økonomien, 
og banken har sagt god for, at Michael kan 
købe den gård, han bor på nu. Den har tid-
ligere tilhørt hans mormor Elsebeth Olsen, 
der er mor til Heidi Lønborg og svigermor 
til Henrik Lønborg. 

Michael er 32 år og tredje generation af 
Lønborg-travtrænere med base på Jydsk 
Væddeløbsbane. Farfaren er Vagn Lønborg 
Nielsen – normalt kun kaldt ”Futter”.

Michael er uddannet beslagsmed, og 
bruger to dage om ugen på at sko heste for 
andre. 

– Det er nødvendigt for at kunne betale 
regningerne. Det er da absolut min drøm at 
kunne koncentrere mig om trænergernin-
gen, men jeg er glad for at have den uddan-
nelse. Dét at jeg selv kan sko hestene er guld 
værd, siger han.

Christina passer hestene på gården på 
fuld tid. Ud over 8-årige Victoria, som går i 
1. klasse, er der lillebror Emil på 3 år. Så der 
er liv på gården med børn, hund, ponyer og 
et dusin travheste.

– Jeg synes selv, at jeg efterhånden har 
et godt hestemateriale at arbejde med, og 

så fungerer hverdagen for både heste og 
mennesker, siger Michael, som pr. 21. maj 
er registreret for 14 sejre som træner i 34 
starter. Derudover en håndfuld sejre som 
catchdriver. 

Reklamehesten er Dino Silvåkra med seks 
sejre i otte starter. Newton Tile og Ceton 
Simoni har han også kørt flere æresrunder 
med. Det er også værd at bemærke, at Knud 
Mønster har kørt Dino Silvåkra til sejr fem 
af gangene, mens samleversken Christina 
har nuppet en enkelt førsteplads.    

– Knud har gjort det godt, så det er der 
ikke nogen grund til at lave om på. Men el-
lers er jeg blevet lidt modstander af at bruge 
catchdrivere. Træneren har selv ansvaret for, 
at hesten udvikler sig og skal derfor tænke 
langsigtet. Der er jo også en dag i morgen. 
Den tanke tror jeg ikke, mange catchdrivere 
har. De lever af at køre løb – jeg lever af at 
træne. Fremover vil jeg selv køre mine heste, 
det er min målsætning, siger Michael Løn-
borg lidt eftertænksomt.    

Træningslisten tæller 12 heste, hvoraf især 
en af unghestene vækker opmærksomhed 
med dens superafstamning. Det er den 3-åri-
ge, ustartede Excellent Prince efter Scarlet 
Knight og Photo Princess, og moderen har 
Michael selv fejret mange triumfer med. 

Struktur og drømme
Michael er en mand, der kan lide struktur. 
Ud over de to dage med skoning af heste, 
bliver der sat to dage om ugen af til interval-
træning på sandbanen, som deler trænings-
faciliteterne med en ”langsombane”.

Han forklarer, at han er sin egen banefor-
valter, der især bruger tid på at passe sand-
banen. Og han går meget op i, at den er 

vandet og harvet, så underlaget er i orden 
– ikke for blødt og ikke for hårdt. Det er 
tidskrævende opgaver, og det er derfor in-
tervaltræningen bliver koncentreret på to 
ugedage, så Michael dermed slipper for at 
passe banen hver dag. 

Træningsdagen bliver om sommeren ofte 
flyttet til Jydsk Væddeløbsbane, hvor he-
stene løber intervaller på fiberbanen, som 
ligger et spor længere ude end galopbanen, 
længst ud mod publikum.

Michael er i dialog med naboen om at 
købe fem hektar, som i så fald skal omdan-
nes til folde og en ”ligeud-bane”. 

– Det vil være perfekt for os. Vi har ikke 
to heste, der bliver trænet ens. Det er jo ikke 
en fabrik, vi driver. Udfordringen er at lære 
hestene at kende, prøve at træne dem efter 
deres præmisser og træne dem til grænsen. 
Og så bruger jeg rigtig meget tid på at finde 
de rigtige løb til hestene, forklarer han.

En endnu bedre løsning vil være at finde 
en stor gård, som han kan dele med sin far, 
og som vil generere stor synergieffekt – ud 
over ”bare” at dele hestetransport. 

– Vi hjælper hinanden meget i forvejen. 
Jeg er for eksempel begyndt at sko min fars 
heste, så delte vi gård, ville jeg slippe for 
mange køreture fra Tebstrup til Herskind 
og retur. Det ville også kun være nødven-
digt at passe én bane. Og så vil vi kunne 
køre hestene sammen to og to, siger Mi-
chael og erkender, at der følger mange op-
gaver med trænergerningen.

En helt anden løsning, som ville fjerne i 
hvert fald den økonomiske byrde, har han 
også tænkt på.

– Ja, så skulle jeg ansættes som privattræ-
ner et sted, afslutter Michael Lønborg.  

Michael Lønborg kører med en skyhøj 
sejrsprocent i 2019. Her ses han efter en 
sejr i Aalborg med hesten Newton Tile.
Foto: Ditte Hesselborg
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PORTRÆT | JOSEFINE JENSEN

Tekst og foto: Søren Aaen

”The land of the free and home of the 
brave”. Sådan lyder en del af omkvædet i 
USA’s nationalmelodi. Og frihed og mod er 
to nøgleord når man rykker et helt år ud 
af sin kalender for at arbejde med sin store 
passion langt, langt væk fra de hjemlige og 
trygge rammer. 

For Josefine Jensen har det været en tre-
trinsraket, som nu har betydet et længere 
ophold hos en af de mest spændende træ-
ningsstalde i nordamerikansk travsport; Per 
Engblom Stable. 

Chancen fra start
– Det startede jo med, at Kasper (Foget, 
red.) vandt ”Sigter Mod Stjernerne” løbsse-
rien, og fik et rejselegat i førstepræmie. Vi 
talte længe om, hvor vi skulle rejse hen, om 
det skulle være Sverige, Frankrig eller USA. 
Men efter vi havde talt med Jeppe Juel og 
Rene Sejthen endte det så med en måned i 
USA, indleder Josefine Jensen mens arbej-
det er i fuld gang med at gøre heste klar til 
dagens træning. 

– Vi skulle sådan set bare være turister 
derovre, men det endte med, at Kasper var 
med i træningen stort set hverdag, og jeg 
begyndt at hjælpe til i stalden, lyder det vi-
dere fra Josefine. 

– Det var en stor oplevelse, og jeg havde 
følelsen af at have mod på mere, da vi kom 

hjem, så jeg pressede nok lidt på, om ikke 
vi skulle afsted igen. Vi er jo to unge men-
nesker, som ikke havde så meget som holdt 
på os herhjemme, ud over vores skønne fa-
milier, skyder Josefine ind med et stort smil. 

– Vi var kommet til at snakke godt med 
nordmanden Thomas Svensson, som har 
været hos både Åke Svanstedt og Paul Kel-
ley (Manden bag Obrigado, årets ældre 
travhest i USA i 2016), og nu stod foran at 
skulle starte hos Per Engblom. 

Jimmy Takter havde netop annonceret, 
at han ville tage en timeout som træner, og 
Per Engblom som var førstemand i stalden, 
skulle overtage halvdelen af hestene. Skiftet 
skulle ske omkring årsskiftet, så Josefine og 
Kasper fik mulighed for at komme med tid-
ligt i processen. 

– Efter de første måneders prøveperiode 
kunne vi mærke at det her var lige noget for 
os, så vi rejste hjem til Danmark og fik lavet 
nyt visum midt i april. Så nu står vi her igen 
og har et års tid foran os herovre, forklarer 
Josefine videre.

Trip, trap, træsko
Josefine Jensen er født og opvokset lidt 
udenfor Hjallerup 20 minutters kørsel nord 
for Aalborg, og med masser af travsport i 
familien. 

– Min faster Susanne var jo gift med Kent 
Friborg, og vi havde tit heste hjemme på fe-
rie hos mine forældre. Det meste af familien 

var bidt af travsporten, og mine bedstefor-
ældre har opdrættet flere heste, blandt an-
dre Need For Speed og Tulle Toulouse, som 
jo begge har gjort det ganske ok, fortæller 
Josefine Jensen. Jeg har to søstre, Jane og 
Julie, og da Julie startede med at hjælpe hos 
Flemming Jensen, så kom jeg med, og blev 
for alvor fanget af travet. Det betød så også, 
at jeg kom til at køre ponytrav, og fik licens 
til de store heste, så snart jeg fyldte 16. Så 
man kan sige, at min rejse inden for travs-
porten er gået sådan lidt ”trip, trap, træsko”, 
griner Josefine Jensen.

Dagligdagen i USA
Per Engblom Stable har naturligvis stort fo-
kus på de to- og treårige heste, som tegner 
sig for hele 38 ud af de 43 heste, der lige nu 
er på træningslisten. Den mest velmeritere-
de er den nu 7-årige vinder af Hambleto-
nian 2015, Pinkman, med 2.730.037 USD 
på kontoen. 

For Josefine Jensen er det dog unghestene 
som er på skemaet, når dagene startes tidligt 
om morgenen. 

– Lige nu møder vi klokken 06.00, men 
når vi kommer længere hen på sommeren, 
så kan der blive rigtig varmt her i New 
Jersey. Til den tid møder vi så ind allerede 
klokken 05.00, så vi kan blive færdige med 
at træne, inden temperaturen bliver for høj 
op ad formiddagen. Det er selvfølgelig først 
på dagen, men det er fint at komme i gang, 

Land of the free
and home of the brave

Når unge danske travsports entusiaster skal suge ny lærdom til sig, 
og samtidig have én på opleveren, så er travsportens moderland USA et yndet mål.

Nordjyske Josefine Jensen har sammen med kæresten Kasper Foget
taget springet over den store dam, og arbejder nu hos travtræner Per Engblom
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Josefine	Jensen	er	sammen	
med kæresten Kasper Foget 
taget på eventyr i ”muligheder-
nes land” USA. I første omgang 
er travparret væk et år.
Foto: Torben Ager
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og vi har generelt rigtigt gode forhold her 
hos Per Engblom, fortæller Josefine Jensen. 

– Vi har fri hver søndag, og en gang om 
måneden har vi en ekstra fridag, så vi har 
en rigtig weekend. Det er der ingen andre 
trænere, som praktiserer. Vi er også mange 
ansatte, så vi har kun én morgenvagt hver 
fjortende dag, hvor vi skal møde en time 
tidligere for at fodre, så hestene er klar til de 
andre grooms. 

– Samtidig har vi også en lidt bedre løn 
end hos de fleste andre, så rammerne er jo 
perfekte. Som en sidegevinst kan vi også gå 
og kigge Jimmy Takter over skulderen, efter 
han er vendt hjem. Dét i sig selv er noget 

lidt ekstra, lyder det lettere benovet fra Jo-
sefine Jensen.  

Selve træningen er skemalagt
– Når jeg møder kl. 06.00, lukker jeg de 
første par heste på fold, så de lige kan nå 
en lille tur ude, inden de skal træne, mens 
jeg ordner bokse. Omkring kl. 07.00 skal 
det første hold stå klar til vores drivere, som 
giver hestene arbejde to gange om ugen. 

– Derudover jogger de også to gange, og 
der kan jeg selv vælge om jeg vil trille en 
tur med dem, eller skrive dem på tavlen til 
”driverne”. Jeg jogger selv mine heste, så tit 
det kan lade sig gøre. Det er rart med lidt 

afveksling i staldarbejdet, jeg kan jo godt 
lide at køre, og så går det heller ikke helt i 
glemmebogen, smiler Josefine Jensen. 

– Midt foråret begynder 2-åringerne at gå 
reelle banearbejder, og så er vi gerne på Me-
adowlands for at køre hurtigt én gang om 
ugen, hvis der er nok, der er klar til det. Det 
bliver nogle lange dage. Vi skal være på Me-
adowlands kl. 07.00, hvilket betyder, at vi 
kører fra gården kl. 05.30. Inden da skal jeg 
så have ordnet mine bokse, og gjort de heste 
klar, jeg skal have med. De dage møder jeg 
kl. 03.30, og når vi kommer hjem, skal der 
pakkes ud og gøres færdigt. Så batterierne er 
flade de dage, men det er jo enormt spæn-

PORTRÆT | JOSEFINE JENSEN

Vi har fri hver søndag, og en gang om måneden har 
vi en ekstra fridag, så vi har en rigtig weekend
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dende at være med, og se hvordan hestene 
udvikler sig. Og der er god stemning på vej 
hjem i trucken, hvis ens pashest virkelig be-
gynder at rykke sig, forklarer Josefine. 

– Nu er vi kommet ind i løbssæsonen, og 
så er der lidt ekstra fart på, hvis man hele 
tiden har et par heste, som starter på. Vi er 
jo med ude at spænde vores egne pasheste 
for til løb, og får faktisk også lidt ekstra løn 
for det, forklarer Josefine videre.

– Der er jo en del skandinaver herovre, 
og vi er ret gode til at holde sammen. Der 
er kommet en anden dansk pige herover, 
Lea Wulff Hansen, og vi kommer fantastisk 
godt ud af det sammen. Det gør det hele 
lidt nemmere, når man har en god veninde 
og et netværk, som man kan lave noget med 
i fritiden, så det hele ikke bare går op i hest.

Josse og Kasper
Man kan ikke sige Josefine Jensen uden at 
sige Kasper Foget i samme sætning, og det 
unge par er draget ud på eventyr sammen – 

med alle de gode oplevelser og udfordringer 
det bringer med sig. 

– Det går faktisk overraskende godt, gri-
ner Josefine. 

– Vi har været kærester længe, og er gode 
til at sætte grænser og give plads. Det er 
også nødvendigt, når vi nu også arbejder 
sammen. Jeg kunne slet ikke forestille mig 
at være af sted uden Kasper. At være af sted 
med én, man er så tæt med, og kan dele alle 
oplevelserne med, men samtidig også have 
en de dage, hvor der er lidt hjemve, eller det 
har været en træls dag på job, lyder det med 
varme i stemmen fra Josefine. 

– Vi har jo begge to arbejdet med heste 
hjemme i Danmark, så det var et naturlig 
skridt i vores udvikling, at vi skulle til ud-
landet for at opleve noget. Kasper har fået 
en stor chance her i stalden, og nyder stor 
tillid fra Per Engblom på de ansvarsområder 
han har, og det er klart at det også smitter af 
på mit arbejde. Det inspirerer endnu mere 
til at gøre det rigtigt herovre, når vi også 

samtidig har betalt mange penge for visum, 
fortsætter Josefine Jensen.

Familiemennesket
Josefine Jensen er et rigtigt familiemenne-
ske, og mor, far, søskende, bedsteforældre, 
faster og kusiner var næsten altid på plads, 
når familiens heste skulle til start. Men nu 
er der mange tusinde kilometer hjem. 

– Nogle dage kan være lidt slemme, men 
jeg havde en blød overgang ved at flytte til 
Skive, så jeg ikke var hjemme ved mor hver 
dag, griner Josefine Jensen. 

– Men jeg snakker tit med dem derhjem-
me, og der er jo så mange muligheder. Hvis 
hele familien er samlet til aftensmad der-
hjemme, så er jeg tit med for bordenden på 
iPad’en, og det er nu ganske sjovt. Men jeg 
savner vores hyggeaftener, hvor hele famili-
en er samlet for at spille spil, og bare være 
sammen, men lige nu er der noget andet 
som gælder, slutter Josefine Jensen med et 
stort smil.  

PORTRÆT | JOSEFINE JENSEN
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BROAD BAHN 

HAMBLETONIAN-VINDER & ÅRETS 3-ÅRIGE HINGST I USA

166 cm  *1.10,2a $ 1.547.988 USD

  
  

  
  

   
   

  

  
   

   
    

   
    

  

  

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

• 0 + 19.000 DKK + MOMS 
• INSEMINERING 2.000 DKK 

+ MOMS (DYRLÆGE) 

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

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%

 
 

 

 

 
 

 
 

 

BEDÆKNING

 
RING TIL NIELS JØRGEN 

STUTTERI SHADOW
PÅ (+45) 2087 0215
OG FÅ EN SNAK

 

5-ÅRIGE OG ÆLDRE
DIZZY BROAD (US) 1.157.791 DKK 1.11,5
FLO JO KEEPER (S)  966.000 SEK  1.11,8
UHAVEADREAM (IT)  68.136 EUR 1.12,8
AUTOBAHN (S)  505.100 SEK 1.11,9
BASIC INSTINCT (S)  539.254 NOK 1.11,6
COMPLETE (DK)  185.200 DKK 1.13,9
CETON SIMONI (DK)  148.042 DKK 1.14,6

4-ÅRIGE
DOLLY PARK (DK)  35.172 DKK 1.16,4
Én sejr og to andenpladser i fem starter
DIABLO BORK (DK)  48.900 DKK 1.15,3
10 Top 3-placeringer i 17 starter
DREAM LADY DREAM (DK)  56.285 DKK 1.15,2
LIANA SILVIO (S)  45.000 SEK 1.17,9
Sejr og andenplads i to starter

3-ÅRIGE
ERIK CLAUSEN (DK)  40.850 DKK 1.14,7
Blandt de bedste 3-åringer i Danmark
EASY SO EASY (S)  320.000 SEK 1.13,8
Blandt de bedste 3-åringer i Sverige
EMOJI (DK)  15.000 DKK 1.16,4 
Stort talent hos træner Frantz Praëm
ENERGY MIX (DK)  22.500 DKK 1.17,2



”Rosa Hinken” til Travkompaniet 
– verdens største andelsstald

Det var et besøg på Solvalla Travbane til Elitloppet i starten af dette årtusinde,
som fostrede ideen om en andelsstald for

menigmand i hovedet på mediemanden Anders Nilsson
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Tekst og foto: Carsten Sørensen

Hvordan kunne man skabe et koncept, 
hvor alle for få hundrede kroner kunne bli-
ve delejer i en hest med muligheder for at 
deltage i de store løb? Idéen førte til skabel-
sen af Travkompaniet, som i dag fremstår 
som verdens største anpartsstald. 

Ved starten i 2001 bestod projektet af tre 
forskellige stalde; Stald Rød, Stald Grøn og 
Stald Blå. Tanken var en gemytlig kamp 
mellem staldene om den største succes. I 
2006 blev det dog besluttet at sammenlæg-
ge de tre stalde, således som Travkompaniet 
fremstår i dag.

Ved starten i 2001 var planen, at hver af 
de tre stalde skulle have fem væddeløbere. 
Det lykkedes dog i første omgang kun at 
finde 14. Ved tilfældighedernes spil fik stal-
den dog tilbud om at købe hest nummer 
15. Det drejede sig om en italiensk født 
2-åring. Hesten hed Calvin Capar og blev 
Travkompaniets første succes. 

Af de første 15 indkøbte heste opnåede 
fem at kvalificere sig til start i de klassiske 
løb. Calvin Capar nåede at vinde knap 4,2 
mio. s.kr. Fire af de øvrige fra ”første kuld” 
tjente mere end 500.000 s.kr. Succesen var 
inden for rækkevidde allerede fra starten.

Masser af topheste
Det skulle dog blive bedre endnu. I starten 
blev staldens heste indkøbt hos forskellige 
opdrættere. Hurtigt nåede man dog dertil, 
at alle nyindkøb blev foretaget på Men-

hammar Stuteri, som er nærmeste nabo 
til Ytterste, hvor hestene var i træning hos 
Stefan Hultman. ”Hvorfor gå over åen efter 
vand?”, som Travkompaniets daglige leder 
gennem alle årene, Annika Lindblom, ud-
trykker det. Blandt de næste indkøb finder 
vi således heste som Jaded 7,8 mio. s.kr. og 
rekord 1.09,7 – Jocose 4,8 mio. s.kr. og re-
kord 1.10,7 samt Lie Detector 5,3 mio. s.kr. 
og rekord 1.11,5.

Det helt store scoop gjorde man i 2007 
ved købet af en brun hingst efter Viking 
Cronos og Chili Khan. Navnet er Maha-
rajah! Ingen hest har betydet så meget for 
svensk travsport de seneste år som netop 
Maharajah. Allerede som 3-års blev det til 
en knusende overlegen sejr i Svensk Trav 
Kriterium. Året efter sejr i Svensk Trav Der-
by og UET Grand Prix. Den mest merite-
rende sejr kom d. 26. januar 2014, hvor han 
på en regntung bane på Vincennes satte alle 
til vægs i Prix d’Amerique. Astronomiske 
23,5 mio. s.kr. lød hestens indtjening på, og 
rekorden 1.10,3 blev sat på normaldistan-
cen, ikke sprint.

En smule i skyggen af Maharajah stod 
to andre heste, som i en hvilken som helst 
anden sammenligning ville have været 
fixstjerner: Panne de Moteur og Orecchiet-
ti. Førstnævnte i øvrigt gennem størstedelen 
af karrieren passet af danske Mette Rohbach 
Bonde. 

Skæbnen ville, at ovennævnte tre heste 
næsten samtidig gik på pension. På samme 
tidspunkt blev Stefan Hultman syg, hvilket 

krævede en ny træner til hestene på Ytterste. 
Dette sammenfald, kombineret med et par 
årgange med en lavere succesrate, betød en 
nedgang i indtjeningen for andelsstaldens 
heste. 

Travkompaniet er kommet stærkt igen
Sammen med den nye træner, Pasi Aiko, har 
Travkompaniet de sidste par år genvundet 
deres position som en af Sveriges mest suc-
cesrige stalde. Fremgangene blev kronet med 
Derbysejren i 2018, hvor Who’s Who gjorde 
sin far Maharajah kunsten efter. Who’s Who 
har indledt 5-års sæsonen med en besnæ-
rende sejr i overlegen stil. Den røde 4-åring, 
Alone, har netop løbet en 1.11-tid og lige-
ledes 4-årige Adorable Lady regnes for en af 
favoritterne til årets Hoppe Derby.

Travkompagniets heste er som nævnt ind-
købt på Menhammar. De fleste hingste er 
ejet i samarbejde med stutteriet, mens hop-
perne ofte er leaset med henblik på en senere 
avlskarriere på fødegården.

Travkompaniet har adskillige danske med-
lemmer blandt de knapt 7.000 delejere. 
Regelmæssige, digitale nyhedsbreve gør det 
nemt at følge staldens udvikling og hestenes 
præstationer. 

Denne artikels skribent har hvert år i for-
bindelse Elitloppet fornøjelsen af at besøge 
Ytterste, hvor Annika Lindblom med sæd-
vanlig entusiasme og humor viser staldens 
heste frem. Derfor er årets modtager af Rosa 
Hinken-prisen måske den mest berettigede 
i prisens historie.  

Maharajah

Nuncio

Panne de Moteur
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ELITLOPPET | READLY EXPRESS

READLY EXPRESS
FARVEL

Elitloppet 2019

En skadet
Readly Express siger

farvel til Solvallas
Elitlopps-publikum
kort	før	finalen.
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Tekst: Jesper Elbæk · Foto: Kanal75.se

Elitloppet 2019 blev på mange måder en bizar affære. Vinde-
ren Dijon (Ganymede) var der ikke mange, som regnede med 
på forhånd. Og efter finalen blev der i øvrigt mere talt om dens 
gangart ind mod målstregen, end den flotte præstation den fak-
tisk ydede ved at bombe til spids, og vinde ganske let i tiden 
1.10,3a/1609m.

Men lad os bare slå det fast én gang for alle. Det var aldrig pas-
gang. Slowen blev kørt mange gange, og hvis det skulle være pas-
gang, så skal højre forben og højre bagben følges ad, og hovene 
slå i jorden samtidig. Og det samme med venstre side selvfølgelig. 
Det var heller ikke trav, hvor hovene på højre forben og venstre 
bagben skal slå i jorden samtidig. Men et sted midt imellem. I 
Sverige disker man ikke for urent trav, og så er den egentlig ikke 
længere.

Efter finalen blev det også diskuteret, hvorvidt Aubrion du 
Gers skulle diskes for trængning med godt en omgang til mål. 
Kusken Joseph Verbeeck skiftede meget brutalt fra indersporet 
til andet spor, hvor kusken Iikka Nurmonen måtte tage i sin 
deltager Next Direction og flytte den trekvart spor ud i banen, 
for ikke at få kørt benene af. Men dommerne frikendte Joseph 
Verbeeck, sådan nogenlunde i hvert fald, for straffen blev kun en 
bøde på 10.000 s.kr. og tre dages udelukkelse.

Det store drama stod Readly Express for
Elitloppsdagens helt store drama stod en af verdens bedste heste 
Readly Express dog for. På forhånd havde ejerkredsen og træ-
ner Timo Nurmos proklameret, at Elitloppet ville blive Readly 
Express’ sidste opgave, hvorefter Ready Cash-sønnen skulle være 
avlshingst på fuld tid.

Sådan blev det også. Readly Express vandt sit indledende heat 
ganske let, men så ikke helt kurant ud efter løbet, og stalddøren 
til Timo Nurmos’ stald blev lukket for pressen umiddelbart efter 
hesten var kommet ind. Hvad der foregik i tidsrummet mellem 
det indledende heat og finalen, er der jo ikke ret mange, der med 
sikkerhed ved. Men Readly Express var tydeligt halt, da der skulle 
afcantres til finalen.

Kusken Björn Goop prøvede at cantre Readly Express af et 
par gange mere, for Readly Express havde åbenbart opført sig 
på samme måde ved en start i Frankrig, hvor en ekstra, ultrahård 
afcantring fik hesten på ret køl igen. Men ikke denne gang, og 
enden på det hele blev, at Readly Express måtte udgå halvandet 
minut før de andre kørte Elitloppsfinale.

Det er for mig at se totalt ligegyldigt, om det var banedyrlæ-
gen, træner Timo Nurmos eller Björn Goop selv, der tog beslut-
ningen. For Goop ville give Readly Express den afsked med det 
svenske publikum, som hesten havde fortjent. Så han kørte op 
foran publikum i lige så lav fart, som hvis det havde været en 
sejrsdefilering. Og modtog folkets hyldest. Det løb koldt ned ad 
ryggen på tilskuerne – og det var ikke på grund af regnen.

Readly Express sluttede karrieren med 27 sejre, fem anden-
pladser og tre tredjepladser i 37 starter. Indtjeningen blev på 
astronomiske 23,2 mio. s.kr. og storløbssejrene talte bl.a. Svensk 
Trav Kriterium, Svensk Trav Derby, UET 4-års Grand Prix, Ju-
bilæumspokalen, Europæisk 5-års Mesterskab, Prix d’Amerique 
og senest Finlandia Ajo. Løbsrekorden hedder 1.08,9a/1609m.

 Det lille Elitlopp – Sweden Cup – gik til en fantomspurtende 

 Queer Fish med Ulf Eriksson i sulkyen. Hurtigere afslutning er 

 vel ikke set siden Coktail Jet i Elitloppet 1996. 

Den	unge	finske	kusk	Olli	Koivunen	skrev	sig	ind	i	 historiebøgerne, da han vandt Harper Hanovers Lopp  foran Copenhagen Cup-vinderen Handsome Brad. 

 Indvendigt vinder Dijon Elitloppet med Romain Derieux i sulkyen. 

 Gangarten var ikke den kønneste over mål, 

 men der tikkede 3 mio. s.kr. ind på kontoen uanset.
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Årets DM for Amatører blev afviklet på ”verdens mindste trav-
bane” på Bornholm, og det blev en spændende kuskematch 
fra start til slut. Ikke mindst på grund af to diskvalifikationer 
undervejs. Først Jan Kramer i første afdeling og sidenhen 
Trine Urth Pedersen. De to sluttede med henholdsvis bronze 
og sølv, og havde nappet guldet uden diskvalifikationerne.
Men kendelserne var begge gode nok, så dommerne passe-
de bare deres arbejde. Aarhus-amatøren Lars Munk sejrede 
med Urd Unikum og fik andenpladser med Ricco K og Venice 
Simoni, og kunne således træde op på det øverste trin på 
præmiepodiet.
Det var første gang Lars Munk kørte på Bornholms Brand Park, 
men næppe sidste. Efter præmieceremonien blev Munk i øvrigt 
eskorteret i badebassinet af Billund-amatøren Bøje Laursen, 
som simpelthen tog Lars Munk over skulderen som en stor 
sæk gulerødder, og droppede Munk i det meget kolde vand.
Lars Munk vandt med 28 point foran Trine Urth Pedersen 
med 22 og Jan Kramer med 21.

DM for Amatører gik til Aarhus

AF JESPER ELBÆK

kort

Der var ikke så meget at diskutere i DM for 
Hopper 2019. For Carna Sensei var bare bedst. 
Steen Juul skød direkte til spids fra et perfekt 
startspor, og med mellemtiderne 1.09,5/500m 
og 1.12,5/1000m, så sagde Carna Sensei bare 
farvel og tak med 500m til mål, hvor Steen Juul 
gav Prodigious-hoppen marchordre.
Vindertiden blev 1.13,2a/2140m og Hoppe 
Derby-vinderen fra 2017 Bikini kunne intet stille 
op, men afsluttede dog stærkt til andenpladsen 
foran Beatriz, Attila og Tourmalet.
Således gjorde Carna Sensei sin mor Line Sensei 
kunststykket efter. Hun vandt nemlig DM for 
Hopper i 2009. Dengang med Flemming Jensen 
i sulkyen, og hun sejrede i 1.15,3a/2140m foran 
Lupo Bianca og Lady Pettersson. Aalborg-ama-
tøren Jesper P. Nielsen er ejer og opdrætter af 
såvel Line Sensei som Carna Sensi.

Foto: Gorm Johansen

Carna Sensei overlegen
vinder af DM for Hopper

Foto: Torben Ager
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Årets Copenhagen Cup-dag havde en 
lidt tumultarisk optakt, idet Charlotten-
lund Travbanes direktør Michael Juul 
Nielsen jo sagde op i foråret. Klaus 
Koch fra Trabrennbahn Hamburg 
trådte til, og Dansk Hestevæddeløbs 
sportschef René Jensen sørgede for 
et flot felt til Copenhagen Cup, præ-
miesummen taget i betragtning.
Vandt gjorde Ulf Stenströmer-trænede 
Handsome Brad med Carl Johan Jep-
son i sulkyen i tiden 1.11,4a/2011m. 
Recepten var føring fra start til mål, 

og fjorårets vinder Cyber Lane gik et 
stærkt løb i dødens på andenpladsen. 
Den danske deltager Repay Merci kom 
aldrig rigtig ind i løbet, og sluttede sidst 
af de fejlfrie.
På Copenhagen Cup-dagen blev der 
vist flot sport. ”Lille Copenhagen Cup” 
– Charlottenlund Open – blev vundet 
af genopstandne O’Grady, som gik et 
topløb i dødens på gulddivisionshe-
sten Væsterboonthenews, og sejrede 
på fantastiske 1.10,8a/1600m. Flot 
arbejde af Skive-amatøren Torben 

Hovgaard, som træner den 13-årige S 
J’s Photo-søn.
Lige så imponerende var den tyske 
Derbyvinder Mister F Daag, som 
styrede alting fra dødens i 4-års Eliten, 
og vandt på 1.13,0a/2000m for Robin 
Bakker.
Den sidste hest vi nævner er Heart 
Of Steel med Peter Untersteiner, som 
bare joggede rundt på 1.12,5a/2000m, 
og bagefter gik direkte til Solvalla og 
vandt Sølvdivisionsfinalen i Elitlop-
psweekenden.

Copenhagen Cup med svensk sejr

Cees F. Kamminga-trænede Very Impressive S gik et topløb i Sprintermesteren i 
Billund Kr. Himmelfartsdag. Favoritten Dontpaytheferryman overtog tidligt spidsen 
fra Denimcowboy, men straks kom Cees F. Kamminga frem i dødens.
500m efter 1.09,4 og kilometeren sagde 1.11,1. Rundt sidste sving trykkede 
Kamminga færdigt med sin S J’s Caviar-søn, og selv om Very Impressive S driftede 
lidt ud i banen i opløbet, og Paul Hagoort-trænede Innovation Love med Robin 
Bakker i sulkyen kom tæt på indvendigt til slut, så vandt Very Impressive S i flotte 
1.11,8a/1600m. Endda på en regnvåd bane, som alligevel fik ros af de fleste aktive.
Innovation Love var anden, danskejede Zohar Font tredje, mens de bedste danske 
heste var Dontpaytheferryman og Double Up var fjerde og femte.

Foto: Kjeld Mikkelsen

 O’Grady - Kasper K. Andersen  Heart Of Steel - Peter Untersteiner 

 Handsome Brad - Carl Johan Jepson  Mister F Daag - Robin Bakker 

Foto: Burt Seeger

Very Impressive S var
”very impressive” i Sprintermesteren
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TEMA | HVOR BLEV DE AF?

Tekst: Henrik Berg

– Som barn og ung havde jeg kun én ting i 
hovedet: Jeg ville være travtræner! 

Med en far og farfar, der begge var in-
volveret i travsporten som hesteejere – for 
farfaderens vedkommende siden 1918 – var 
begrebet ”bidt af en gal travhest” mere aktu-
elt for den unge Ole Petter end for de fleste 
andre, og drømmen blev også forholdsvis 
tidligt ført ud i livet. 

– Min far har på intet tidspunkt nægtet 
mig at blive travtræner, selv om han gerne 
havde set, at jeg havde overtaget hans kon-
ditorforretning, men han krævede, at jeg tog 
en uddannelse, inden jeg kastede mig over 
travsporten på fuld tid, siger Ole Petter, der 
i en alder af blot 22 år startede som træner 
på Amager Travbane og allerede to år senere 
(1972) blev champion for første gang. 

Han gentog triumfen året efter og flyttede 
derefter til Fyn, hvor Ole Petter blev træ-
nerchampion allerede det første år – i hård 
kamp med Thorkild Hansen, som tilhørte 
samme årgang på trænerskolen. 

Nogle år senere måtte Ole Petter imidler-
tid lukke forretningen, men vendte i 1987 
tilbage som træner på Fyens Væddeløbsba-
ne, hvor han et par år senere slog pjalterne 
sammen med kollegaen Klavs Anderson i en 
såkaldt popstald. Samarbejdet blev dog kort-
varigt og i 1993 sagde Ole Petter definitivt 
farvel til et liv som professionel travtræner. 

Fjerde generation
Da Ole Petter kom til verden i 1948 havde 
hans far, Carl Petter, haft travheste i nogle 
år – den første var Kiss Tally Ho, som han 
havde sammen med sin far, Peder Pedersen, 
alias ”Domingo-Pedersen” (ham vender vi 
tilbage til) – men travhestene kom ind i 

familien allerede i slutningen af 1880’erne, 
hvor Ole Petters oldefar, mælkeforpagter 
Orla Pedersen, deltog i løbene på Kjøben-
havns Travbane på Lyngbyvejen. 

– Fars første løbshest var en lille norsk 
hest, der hed Humør. Og der var ikke ku-
skeuniformer som nu. Kuskene havde en 
hue på hovedet og på skulderen en sløjfe, 
der i farve svarede til huen. Sidst i 1890’erne 
havde far heste som Dagmar III og Fenrik-
ka. Hans træner var Joseph Griess, fortalte 
Domingo-Pedersen i et interview i 1962. 

Ole Petters farfar, Domingo-Pedersen, fik 
sit kælenavn efter sin bedste hest, Domingo, 
som han købte som 1½-års i 1920 for 2.000 
kr. Domingo var i træning hos N.J. Koster 
og havde stor succes i 1920’erne, hvor den 
vandt 23 løb og tjente næsten 52.000 kro-
ner – det var rigtig mange penge dengang.

Alle kendte ”bedstefar”
Der findes flere artikler om Ole Petters 
travsportsinteresserede familie i blandt an-
det Væddeløbsbladets gamle julenumre, og 
Petter har også selv mange erindringer om 
både sin farfar, der var kendt af alle på de 
københavnske travbaner. 

– Alle skulle hilse på ”bedstefar” – han 
hed aldrig andet ude på travbanen. Han var 
kendt af alle trænere og staldfolk og havde 
altid en sjov bemærkning. Der var altid et 
glimt i øjet, husker Ole Petter. 

– Dengang var det kutyme, at når heste-
ejerne kom ind i stalden, så var der drikke-
penge til staldfolkene. Det var lige før, at 
de stod med hånden fremme i porten, når 
man kom ind i stalden. Jeg kan huske, når 
jeg som dreng kom ud på banen sammen 
med far og bedstefar, så gik min bedstefar 
altid hen til den ældste staldmand og spurg-
te: ”Vil De ha en lille ting til en kop kaffe?” 

– ”Ja tak” – og så fik han et stykke sukker 
– men også en 2-krone! 

– Bedstefar var uddannet murer, men 
havde også været mælkeforpagter, og fik se-
nere en fisk- og grøntforrretning, og da han 
solgte den købte han Store Søhøj i Hørs-
holm, hvor han og min farmor boede, da 
jeg var barn. 

– Han købte oprindeligt Domingo til at 
køre på torvet med. Den var halvt galophest 
og egentlig opgivet som travhest, fordi den 
var kugleskør. Men så fandt han ud af, at 
den kunne løbe stærkt og besluttede sig for 
at prøve den på travbanen, hvor Domingo 
var hos både Klartoft, Doeleman og Koster.

Vokset op med travhistorier
Ole Petters far, Carl ”Petter” Pedersen, ynde-
de at fortælle, at han i lighed med sin far be-
gyndte at komme til trav allerede inden han 
blev født, men han blev altså først hesteejer i 
midten af 1940’erne, og havde gennem årene 
stor succes med heste som Roland, Sunlight, 
B.T., Fao og Gato. 

Carl Petter kørte også selv amatørløb, og 
vandt især mange løb med Fao, der i 1964 
blev kåret som ”Årets Hest” på Lunden. 

Faderen var i øvrigt døbt Karl Pedersen, 
men da han fik sin første bagerforretning, 
omdøbte han den til Carl Petters Bageri, og 
da han senere begyndte at køre travløb, stod 
der altid Carl Petter i programmet. Vædde-
løbsbladet var mere konservative og fastholdt 
at bruge hans rigtige navn, Karl Pedersen. 

– Min far var uddannet bager, og fik sin 
første bagerforretning i 1942, men først da 
forretningen kørte på skinner, følte han, at 
han havde råd til at blive hesteejer, fortæller 
Ole Petter. 

– Det første bageri lå på Østerbrogade, 
men i 1966 solgte han forretningen og flyt-

OLE PETTER 
– bidt af en gal travhest
Portræt af forhenværende championtræner på Amager og Fyn, Ole Petter, der foruden to 
perioder som træner også har været konditor i Mexico og nåede at fejre 25-års jubilæum som 
sygeplejer på Odense Universitetshospital, inden han for snart 10 år siden gik på pension
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tede til Høje Gladsaxe, hvor han startede det 
mest moderne bageri i Europa i Høje Glad-
saxe Centeret. 

– Min onkel (Ole Petters farmors søsters 
mand, red.), som overtog mine bedstefor-
ældres fisk- og grøntforrentning, havde også 
forretning på Østerbrogade, og de købte 
blandt andet Derbytoeren B.T. sammen. De 
havde også andre heste sammen, og der blev 
altid snakket trav, når vi var sammen med 
dem. 

– Senere kom far ind i Det Danske Travsel-
skabs bestyrelse og dengang var det alminde-
ligt, at bestyrelsesmøderne blev holdt hjem-
me hos de respektive bestyrelsesmedlemmer. 
Han var også med i Amatørklubbens besty-
relse og ”Mandagsklubben”, så jeg er virkelig 
vokset op med travhistorier og kunne ikke 
undgå at lære alle disse dejlige mennesker at 
kende. 

– Det første Derby jeg så var Nollo (1951), 
men det var kun fordi min far havde optaget 
det på smalfilm. Det første Derby jeg kan 
huske, er Rex Junior (1955) med Kurt Kø-
ppen, som min farmor kendte ud fra Grønt-
torvet. Vi sad oppe på den åbne tribune, og 
jeg spurgte min farmor: ”Hvorfor har den 
mand sådan en flot køredragt på (Kurt Køp-
pen kørte i Stald Italys karakterisktiske rød-

Min fars første opdræt og Sunlights første 
føl, Fao, blev født på Lykkesgård, men da 
det næste føl Gato kom til verden, så var 
gården solgt og hestene stod nu hos Kaj A. 
Larsen på Stutteri Mariehøj ved Hørsholm, 
hvor min far havde sin heste stående i nogle 
år. Den næste i rækken var Hallo, som blev 
mor til blandt andet Nallo (vinder af blandt 
andet Mesterskab for Danmark, red.), der 
nok var min fars bedste opdræt. 

– Mens jeg var i Sverige (det kommer vi 
til senere) købte min far et stutteri i Karise 
på Stevns, hvor han havde sine følhopper 
stående. Jeg mener han solgte det omkring 
1974. Jeg kan blandt andet huske, at min 
bedstefar, som på det tidspunkt var blevet 
enkemand, fik et værelse på stutteriet og 
boede der til sin død. 

Minder om Gunnar ”Nu” Hansen
Ole Petters far havde blandt andet hesten 
Harald Hammer, som tit havde sin gode 
ven Gunnar ”Nu” Hansen med når han 
kom ned og besøgte Carl Petter på stutte-
riet i Karise. 

– Jeg kan huske, at de ofte kom sammen 
med amatørkusken Erik Madsen og et par 
damer, og så skulle de altid ud og se på heste 
i folden. Men det gad Gunner ikke, så han 
satte sig i stedet på gårdspladsen og sagde: 
”Henter du ikke en øl, Ole?”. Og så sad vi 
der og fik en øl, mens de andre så på heste, 
smiler Ole Petter. 

– Gunnar kom også ofte i stalden hos 
mig, da jeg var træner. Han deltog ofte i 
forskellige showløb, og skulle altid køre en 
hest fra min stald. Det foregik i hvide gum-
misko – det så sgu sjovt ud! 

Startede med ridebanespringning 
Carl Petter havde gennem årene heste i 
træning hos både Koster, Mark Ingdam, 
Palle Sperling, Jens Ipen, Gerhard Petersen, 
Jørgen Olsen og Andy Kierstein, som Ole 
Petter dermed lærte at kende ganske godt. 

– Inden jeg selv fik lov til at køre, sad jeg 
utallige gange sammen med min far i road-
caren, når han trænede sine heste hos Mark 
Ingdam, Palle Sperling og senere Jens Ipsen, 
siger Ole Petter. 

– Jeg var jo pavestolt, da jeg selv fik lov 
til at køre træningsarbejder, men var jo ikke 
gammel nok til at køre travløb, så jeg måt-
te finde på noget andet. Det blev så ride-
banespringning med nogle af Stutteri Ør-
nebjergs heste. Stutteriet fik blandt andet 
nogle heste fra Garderhusarregimentet, og 
de var jo vant til at blive redet på.

– Min far havde som sagt heste hos Mark 
Ingdam, som han havde lært at kende i 

grøn-hvide farver, red.)?” – ”Det er fordi han 
skal vinde Derby” svarede min farmor – og 
det gjorde han som bekendt også. 

Opdrætter af Nallo
Carl Petter havde som nævnt forretning på 
Østerbro, men i midten af 1950’erne blev 
han også gårdejer, da han sammen med Ole 
Petters føromtalte onkel købte Lykkesbo i 
Fredensborg. 

– Dengang havde min far heste hos Jens 
Ipsen, som boede på Lykkesbo sammen 
med sin kone, hvis forældre ejede gården, 
men de fik nogle økonomiske problemer og 
det endte med, at min far og onkel købte 
ejendommen mod at Jens Ipsen kunne blive 
boende, fortæller Ole Petter. 

– Det var et dejligt sted, og jeg kom al-
tid derop i mine ferier. Der hørte 45 tøn-
der land jord til gården, hvor der var både 
forvalterbolig og en forvalter. Der var plads 
til 25 heste på Lykkesborg, og foruden min 
fars egne heste, havde han også heste opstal-
det for flere københavnske trænere. 

– På et tidspunkt blev min min far og 
onkel imidlertid uenige, og ingen af dem 
ville lade den anden købe gården, der i ste-
det blev solgt til Axel Jacobsens far, Poul 
Jacobsen, der døbte gården om til Langesø. 
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1930’erne, hvor de begge to kørte cykel-
løb på Ordrupbanen, og Mark var træner 
for Viggo Poulsen på Stutteri Ørnebjerg i 
Ølstykke. Det blev min indgangsvinkel til 
travsporten, og jeg kom hele min barndom 
på Ørnebjerggård, hvor jeg blandt andet var 
med til at starte en rideklub op.

– Jeg fik ind imellem lov til at køre den 
gamle Derbyvinder Kuno, når den skulle 
motioneres, og nogle af de heste, som Vig-
go Poulsen havde, der kunne springe, fik 
jeg lov til at låne til ridebanespringning, og 
tog dem med rundt i provinsbyerne. Det 
var der jo lidt konkurrence i, og jeg fik min 
lyst styret, indtil jeg kunne få lov til at køre 
travløb. 

Den første hest
Som nævnt i indledningen tænkte Ole Pet-
ter som barn og ungt menneske kun på at 
bilve travtræner. Skolen trak ikke ret meget, 
og det fik på et tidspunkt alvorlige konse-
kvenser for den unge mand. 

– Den første hest jeg selv havde hed Ego-
ist. Ja, det vil sige…det var jo min far, der 
stod som ejer, men han havde foræret mig 

hesten mod at jeg skulle lave mine lektier! 
– Egoist stod på Stenrødgård i Lyngby i 

en lillebitte stald med tre bokse, hvor Joe’s 
Pride – Egoists far – også stod. Jeg kan hu-
ske, at Joe’s Pride stod med læderdækken og 
tremmer for halsen, fordi han ville bide sig 
selv. Han havde vel fået pip af alle de be-
dækninger. 

– Nå, men jeg cyklede i hvert fald hver 
dag ud til Egoist, og red på ham i dyreha-
ven. På vejen hjem besøgte jeg som regel 
mine bedsteforældre i Gentofte, og så var 
det ellers hjem og lave lektier.

– Det blev jeg ved med i en periode, men 
jeg lavede efterhånden mindre og mindre 
lektier, og det gik godt indtil en dag, hvor 
min far solgte Egoist. Det blev jeg sgu ked 
af. Men jeg var slet ikke moden til at gå i 
skole. Jeg havde klæbehjerne og kunne 
mine ting, selv om jeg næsten ikke lavede 
lektier. Alligevel fik jeg gode karakterer, ly-
der det med et smil fra Ole Petter. 

Staldmand i Sverige
Ole Petter fik amatørlicens som 18-årig i 
1966, og vandt sin første sejr med hesten 

Gato. Samtidig var han godt i gang med 
sin konditoruddannelse, og fortsatte som 
amatør yderligere et par år, hvor han blandt 
andet vandt amatørløbet ”Sølvskoen” på sin 
20-års fødselsdag. Drømmen om at blive 
travtræner var dog intakt, og i slutningen 
af 1968 fik han sit første staldmandsjob hos 
den svenske træner Birger Bengtsson.

– Jeg ville mere end jeg følte, man kunne 
lære herhjemme, så jeg rettede blikket mod 
Sverige og fik arbejde hos Jägersros førende 
træner Birger Bengtsson – Jägersros Ger-
hard Petersen, vil jeg kalde ham. En rigtig 
gentleman og meget dygtig træner, fortæller 
Ole Petter.

– Det var faktisk min far, som skaffede 
mig jobbet. Når Birger Bengtsson startede 
på Lunden, stod han altid hos Gerhard Pe-
tersen, hvor min far havde heste i træning i 
mange år, så på den måde lærte han Birger 
Bengtsson at kende. 

– Jeg var derovre, indtil jeg blev indkaldt 
til militæret på Vordingborg Kaserne, som 
lå rigtig godt i forhold til vores stutteri i Ka-
rise, så jeg kunne komme hjem og være med 
til at passe og træne hestene. 

”Ingen ville ha’ mig”
Ole Petter mener selv, at han har været hel-
dig i mange situationer livet igennem, og 
det lykkedes ham blandt andet at få overbe-
vist sin befalingsmand på kasernen om vig-
tigheden af at komme på trænerskole frem 
for at ”spilde tiden” med at springe soldat.

– Dengang var der kun trænerskole cir-
ka hvert femte år, blandt andet i 1969, og 
det var jo noget skidt, når jeg var indkaldt. 
Men jeg blev på et tidspunkt chauffør for 
en obertsløjtnant på Svanemøllen Kaserne, 
og spurgte ham, om jeg kunne blive midler-
tidigt hjemsendt, så jeg kunne komme på 
skolen. Det var vigtigt for min uddannelse, 
siger Ole Peter. 

– Det var der ingen problemer med, og 
efter fem måneder ved militæret, søgte jeg 
ind som staldmand på Lunden. Men der var 
ingen, der ville have mig. Min far havde el-
lers en fire-fem heste, som han kunne putte 
ind hos en træner, så man havde brug for en 
mand, men de vidste godt, at jeg ikke ville 
være staldmand. Det eneste jeg ville, var at 
komme i gang som træner hurtigst muligt. 
Jeg spurgte flere, men der var lukket af. 

– Man mente, at det var synd for dem, 
der havde gået og ventet på, at det skulle 
blive deres tur – og det kunne jeg også godt 
forstå. Men det skule jo ikke stå i vejen for 
mine ambitioner. 

– Jeg var nødt til at se på, hvordan jeg 
skulle komme videre, så jeg tog i stedet 
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til Nykøbing Falster, og startede først hos 
Arne Elgård sammen med Arvid Olsen og 
Peter Petersen. Siden kom jeg til William 
Günther, fordi jeg godt kunne se, at jeg 
kunne lære meget mere hos ham end hos 
Elgård. 

– Reglerne var, at man skulle på træ-
nerskole i København, og jeg havde en 
Vespa scooter, så jeg kørte enten til Land-
bohøjskolen eller til Lunden, hvor vi blev 
undervist to gange om ugen. Nogle gange 
kørte jeg med Lena Jensen (senere Hansen, 
red.), når hun skulle tilbage til Falster-ba-
nen, men når hun kun skulle ned til sin far 
(Jens Jensen, red.) i Leestrup, så tog jeg selv 
scooteren. Det var nogle lange ture, men jeg 
havde jo været villig til at løbe på løbehjul 
hele vejen bare for at få den uddannelse, gri-
ne Ole Petter.

Træner på Amager
I december 1969 bestod Ole Petter træner-
eksamen sammen med blandt andet Lena 
Jensen, Mogens Larsen, Torben Larsen, 
Henrik Mylner, Henning Fink, Bent Mad-
sen, Thorkild Hansen, Finn Larsen, Rene 
Ravn, Henrik Vestergård, Karsten Andersen 
og Per Josephsen.

– Da jeg blev færdig med trænereksamen, 
fik jeg stald på Amager, hvor jeg overtog 
Gerhard Petersens stald, og det var jeg selv-
følgeligt dybt taknemmelig for, siger Ole 
Petter, der lige skulle have overstået de sid-

ste måneder ved militæret, inden han kunne 
starte op som træner Grundlovsdag 1970.

– Jeg var den lykkeligste mand i verden – 
det var dét, jeg havde drømt om siden jeg 
var knægt. Der var flere af mine ældre kolle-
gaer, der ikke rigtig respekterede mig, fordi 
de ikke mente, at jeg havde lært noget ved 
en dansk træner. Men da jeg var blevet træ-
nerchampion anden gang sagde jeg: ”Vær I 
glade for, at jeg ikke har stået i lære i 10 år, 
så havde I aldrig haft en chance!”

– Nej, spøg til side. Det gik jo lidt lang-
somt i starten, men jeg var bedøvende li-
geglad med, hvor mange løb jeg vandt det 
første år. Solen skinnede altid, syntes jeg, og 
jeg havde blandt andet fået lavet visitkort 
med teksten: ”Ole Petter – Travtræner”. 
Det var at sammenligne med en musiker, 
der udgav sin første LP. 

Dream Team
I sin første hele sæson som træner (1971) 
vandt Ole Petter blot seks løb, men året ef-
ter kom det store gennembrud med 40 sej-
re. Samme år blev han trænerchampion på 
Amager for første gang. 

– Pludselig begyndte det at strømme ind 
med heste, og jeg fik råd til at ansætte Vagn 
Bruhn, som jeg kendte fra Nykøbing Fal-
ster, hvor han var hos Anthon Nielsen, siger 
Ole Petter.

– Ikke lang tid efter fik jeg Palle Günther 
ind som ”stalddreng”, og sammen blev vi 

tre et Dream Team uden lige. Vi harmone-
rede simpelthen så godt, og hestene vandt 
bunker af løb. 

– På det tidspunkt var travkrigen godt 
i gang. Lunden-trænerne boycottede jo 
Amager, men selv om jeg stod på Amager, 
startede jeg på Lunden, når jeg havde he-
ste til det. Desuden ville mange hesteejere 
gerne have deres heste ud på Amager, hvor 
det var lettere at vinde løb, når man kun var 
seks-syv trænere frem for det tredobbelte på 
Lunden. Det var én af årsagerne til, at vi 
havde så stor succes. 

– Jeg blev også ret hurtigt formand for den 
lokale trænerforening, men det var ikke altid 
lige let. Jeg blev f.eks. upopulær, da vi skulle 
forhandle løn og jeg gav staldfolkene lønfor-
højelse, fordi jeg syntes de fik for lidt. Men 
snart efter havde jeg Per Hansen, Lundens 
trænerformand, i røret: ”Det var sgu ikke så 
smart, Ole!”, sagde han. 

– Men jeg syntes det var vigtigt, at stald-
folkene også var tilfredse. Det var indirekte 
også årsagen til, at jeg renoverede stalden på 
Amager fra A-Z, da jeg overtog den. Jeg har 
altid haft en idé om, at tingene skal være i 
orden, både indvendig og udvendig. Det skal 
være sådan, at både hesteejerne og staldfolke-
ne tænker: ”Her er dejligt at være”. 

I 1972 fik Ole Petter sin første storløbssejr 
med Paw Senator i Amagers 3-års Mester-
skab. Samme år vandt parret også Rex The 
Great Løb på Lunden, og var nummer tre 

1: Ole Petter med Lollo efter sejren i Jydsk 
3-årings Hoppe Grand Prix 1987.

2: Ole Petters far og farfar, Carl Petter og 
Peder Pedersen med sejrshesten Fao. 

3: En ung Ole Petter med følhoppen Hallo og 
føllet Mascot på Bellahøj Dyrskue 1966.

1. 2.

3.

TEMA | HVOR BLEV DE AF?
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i Skandinavisk 3-års Grand Prix. Fra Ama-
ger-tiden huskes også heste som Joe’s Sporup, 
Nurmi Hoff, Mads Lønbo, Opal Lønbo, Per 
Dan, Mai Tvilling, Morsøpigen, Laban og 
Kodan D. 

”Tag et par år i provinsen”
Successen fortsatte i 1973, hvor Ole Pet-
ter vandt 36 løb, og blev trænerchampion 
på Amager for andet år i træk. Men på det 
tidspunkt var banens fremtid mere eller min-
dre beseglet. Opførelsen af Amager-Hallen 
havde slået benene væk under Axel Taarup 
& Co., som måtte sælge banen til Tårnby 
Kommune – og i 1976 var det definitivt 
slut på Amager Travbane. Samme år åbnede 
Skovbo-banen, men det er en anden historie. 

– På et tidspunkt i 1973 var jeg med til 
60-års fødselsdag hos Otto Donatzky, der 
var blevet fyret som driftleder på Amager, 
og jeg spurgte ham, om han vidste noget 
om mulighederne for at blive træner på 
Lunden, fortæller Ole Petter. 

– Han anbefalede mig at gå ind og tale 
med nogle af Det Danske Travselskabs besty-
relsesmedlemmer, der var med til fødselsda-
gen og de sagde: ”Ole, du er meget velkom-
men, men du kommer ikke ind. Trænerne vil 
ikke acceptere dig. Et godt råd er at tage et 
par år i provinsen, så er alt glemt, og så kan 
du komme ind på Lunden”.

– Det var selvfølgelig ikke lige det, jeg 
havde regnet med, men jeg kunne ikke rig-
tig gøre noget. Der var også tale om at lave 
en bane på Amager på 500 meter, men det 
syntes jeg ville være tæt på dyrplageri, så jeg 
begyndte at se mig om efter en anden bane. 

Fyn er fin
Både Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus og 
Billund Trav var inde i billiedet, men Ole 
Petter blev i stedet anbefalet at søge til Fyn 

og kontaktede derfor banens daværende 
driftsleder, Gerhard Riber, som i øvrigt se-
nere blev ansat i Dansk Travsports Central-
forbund. 

– Jeg sagde til Riber, at jeg var interesseret 
i at flytte fra Amager, men der var desværre 
ikke staldplads, så det blev ikke til noget i 
første omgang, siger Ole Petter.

– Men dagen efter ringede Riber til mig 
og fortalte, at der nu var var plads på Fyn, 
fordi en af banens galoptrænere skulle flytte 
til Århus. Så det endte med, at jeg overtog 
Helmuth Rasmussens gård tæt på banen, og 
1. januar 1974 startede jeg på Fyens Væd-
deløbsbane.

– De første tre måneder vandt jeg ingen 
løb, men så begyndte det at rulle, og jeg 
endte faktisk med at blive champion det 
første år. 

Med 42 sejre havde Ole Petter sin bed-
ste sæson i karrieren. Otto Allen blev årets 
oftest sejrende hest med seks sejre, men Lu-
ther King, Tanja Dirt, Titan Star og Nestor 
Mosebæk bidrog også til successen. 

Omvæltninger
Ole Petter fortsatte yderligere et par år som 
træner på Fyn, men i 1977 valgte han at 
lukke stalddøren. 

– Det gik egentlig rimelig godt, men min 
karakter var nok meget svag. Der var for 
mange øl i staldmiljøet, og det ville jeg ger-
ne ud af. Samtidig havde jeg også mødt min 
senere hustru, Dorte, og det var selvfølgelig 
også stærkt medvirkende til, at jeg traf den 
beslutning, siger Ole Petter, som herefter fik 
arbejde som pædagogisk medarbejder. Først 
på en kostskole og siden et børnehjem.

– Det lyder måske mærkeligt, at en trav-
træner pludselig skulle til at arbejde med 
børn, men der var faktisk ikke den store 
forskel. Det handler meget om kommuni-

kation, og med børnene gik det nemmere 
end med hestene. 

– En dag fik jeg så pludseligt tilbud om 
at komme til Mexico for at arbejde på ver-
dens største konditori, hvor jeg blandt an-
det skulle undervise to af mine kollegaer i 
at lave dansk bagværk, primært petit four 
og kransekage. Det var jo mit gamle fag, og 
min lillesøster havde allerede boet dernede 
i 10 år. Så vi endte med at rejse derned, og 
levede som verdens rigeste i det halve år 
vi var der. Vores liv blev delt op i ”før og 
efter Mexico”.

– Efter det halve år var gået, fik jeg til-
budt et fast job på en restaurant, der var 
ejet af en dansker. Jeg skulle starte som 
inspektør, men ville sidenhen kunne kom-
me til at overtage restauraten, så det lød 
jo mægtig godt, og vi rejste hjem for at få 
papirerne i orden. 

– Inden vi tog af sted, havde Dorte væ-
ret til en undersøgelse, og da vi kom hjem, 
lå der et svar om, at hun havde cellefor-
andringer, altså forstadier til kræft. Det 
betød, at hun de næste to år skulle have 
behandlinger og gå til kontrol, så jeg skul-
le selvfølgelig ingen steder og Mexico blev 
droppet. 

”Det er lige dig!” 
I en alder af 32 år stod Ole Petter, som det 
meste af sit liv kun havde beskæftiget sig 
med travheste, pludselig ved en skillevej. 
Han havde ikke lyst til at starte som træner 
igen, og konditorfaget trak heller ikke så 
meget længere.

– Så en dag siger Dorte: ”Jeg har set i 
avisen, at du kan blive sygehjælper og syge-
plejer ud i én køre. Det tager to år og man 
får løn under uddannelsen!”. Det lød måske 
lidt interessant, men jeg vidste ikke, hvad en 
plejer var, bortset fra at det var noget med 

Legendariske Domingo, som Ole Petters farfar havde stor succes 
med i 1920’erne. 

Ole Petter med Tin Tin Axworthy.
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psykiatri – og det havde jeg jo ikke forstand 
på, siger Ole Petter.

– Jeg endte med at ringe til min tidligere 
svigerfar, som var overlæge på Nykøbing Fal-
ster Sygehus, og han sagde: ”Det er lige dig!” 
– og så prøvede jeg at søge.

– Der var 1.300 ansøgere og de skulle 
kun bruge 30 elever, men jeg var heldig at 
komme ind og det viste sig, at være den helt 
rigtige hylde for mig. Inden jeg blev færdig 
med uddannelsen, fik jeg tilbudt job på psy-
kiatrisk afdeling på Odense Sygehus, hvor 
jeg startede i 1983. 

– Året efter kom vores søn Michael til ver-
den, så der skete virkelig noget i de år. I 1981 
var Dorte desuden blevet erklæret rask, så vi 
kunne begynde at se fremad igen. Jeg havde 

pludselig fri hver anden weekend, og det var 
jo noget helt andet end at være travtræner.

Comeback som træner 
Ole Petter slap dog ikke travsporten helt, 
men fik i stedet igen amatørlicens, og havde 
pæn succes i midten af 1980’erne.

– Jeg begyndte at få flere og flere køreture, 
og langsomt fik jeg lysten tilbage. Der var 
noget jeg glemte at bevise, da jeg var træner 
første gang. Nemlig at der også var et mand-
folk indeni, der kunne styre sig, filosoferer 
Ole Petter, som blev amatørchampion på Fy-
ens Væddeløbsbane i 1987. Det blev til i alt 
18 sejre, blandt andet i Jydsk 3-årings Hoppe 
Grand Prix med Lollo. 

– Samme år startede jeg som træner 1. 
august, men jeg havde så stort et forspring, 
at jeg alligevel blev amatørchampion. Det 
gik også rigtig godt og i 1988 var jeg tæt på 
at vælte John K. Hansen (senere bare Køh-
ler, red.) af vippen som trænerchampion. 
Jeg tog også ofte til Lunden og var næsten 
hver gang med i afgørelsen. Så det kørte vir-
kelig, og jeg fik masser af heste i træning. 

– Men jeg valgte at beholde mit arbejde 
på sygehuset, hvor jeg gik over til fast nat-
tevagt. Det var fuldstændig vanvittigt de år, 
hvor jeg tog ud på banen, så snart jeg fik 
fri på sygehuset. Det var sgu hårdt, men jeg 
havde nogle fantastiske staldfolk med Peter 
Boris i spidsen, og Dorte trak også sin del 
af læsset. 

Popstald med Anderson
I 1989 indledte Ole Petter et samarbejde 
med kollegaen Klavs Anderson, og de to 
fynske trænere dannede en såkaldt pop-
stald, der hurtigt blev en succes. Fra denne 
periode huskes især heste som Hans, Les-
lie Ann, La Nette, Lovely Music og ikke 
mindst Lollo. 

– Vi fik rigtig mange heste ind på kort tid 
– det var helt vildt, husker Ole Petter, men 
samarbejdet varede dog blot et par år. Vi 
var gode til at varetage vores egne interesser 
frem for at arbejde sammen. Vi begyndte 
at gå og irritere os over hinanden, fordi vi 
arbejdede ikke efter det samme mål, men 
vores egne mål – og på den måde gik der 
desværre lidt fnidder i det.

– Derfor blev vi enige om at gå hver til sit. 
Jeg fortsatte for mig selv, men jeg trappede 
stille og roligt ned, indtil jeg stoppede defi-
nitivt i 1993. Og det var helt bevidst. Tredje 
juledag 1989 havde vi mistet vores yngste 
søn (vuggedød) og jeg indså efterhånden, 
at jeg aldrig blev helt mig selv igen. Jeg var 
nødt til at vise, at jeg var den mand, jeg ger-
ne ville være, og var nødt til at skippe en af 

delene for at være sammen med familien – 
og det blev så travet. 

Ole Petter arbejdede i alt 29 år inden for 
psykiatrien. 25 år på den lukkede og de sidste 
fire år den åbne. 

– Jeg ser det som en form for udslusning 
fra travsporten, smiler han.

Nyforelsket 
I dag nyder Ole Petter pensionisttilværelsen 
i familiens hus i Odense. Travsporten er ikke 
længere en del af hans liv, men som det frem-
går af denne artikel, sidder minderne stadig på 
nethinden.

– Nu passer jeg i stedet vores hus. Dorte 
arbejder stadig, men jeg glæder mig hver dag 
til, at hun kommer hjem – og vi bliver faktisk 
mere og mere forelskede for hver dag der går, 
selv om vi har kendt hinanden i over 40 år. 
Det lyder måske lidt mærkeligt, men sådan er 
det, siger Ole Petter.

– Siden jeg stoppede med at arbejde, har jeg 
taget to healeruddannelser, og det har jeg haft 
meget fornøjelse af. Jeg har også brugt det på 
hestene, og laver blandt fjernhealing på min 
søster i USA. Jeg kan ikke forklare, hvordan 
det virker, men det gør det. 

– Jeg følger da stadig med i travsporten, og 
tjekker blandt andet Travservice.dk mindst én 
gang om dagen. Jeg var også på et tidspunkt 
med i Danmarkshesten, men det siger mig ikke 
så meget mere. Det skal på ingen måde forstås 
negativt, men jeg har fået fri – og det mener jeg 
bogstaveligt, lyder det fra Ole Petter. 

En anden tid
Ole Petter er glad for, at han ikke er travtræ-
ner i dag, hvor mange af landets trænere rejser 
rundt til de forskellige baner, fordi der ikke er 
ret mange løbsdage på deres lokale bane.

– Det var en anden tid dengang, jeg var 
træner. Når man havde fri, så havde man fri. 
Dengang kunne man – groft sagt – nøjes 
med at blive hjemme, hvor der som regel 
var løb hver eneste uge, siger Ole Petter. 

– Meget har ændret sig siden da. Førhen 
stod alle trænerne med deres heste på ba-
nen, hvor der altid var liv. Hesteejerne kom 
og så deres heste træne, mens de fik en kop 
kaffe og hyggede sig. I dag er der stort set 
øde ude på Fyens Væddeløbsbane i hverda-
gen. Den charme savner jeg når jeg en sjæl-
den gang tager ud på banen en formiddag.

– Når det så er sagt, så er jeg dybt tak-
nemmelig for, at jeg har været med i travs-
porten i en tid, hvor det virkelig var sjovt at 
være travtræner. Jeg har haft en pragtfuld ti-
den inden for sporten, og har lært en masse 
søde mennesker at kende. Dem savner jeg 
ind imellem, afslutter Ole Petter.  

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

Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00

STARTMELDINGSDATOER:
Torsdag 25. juli:  Nykøbing ...............................................................1. august
Mandag 29. juli:  Odense ...................................................................2. august
  Billund .....................................................................3. august
Tirsdag 30. juli:  Charlottenlund ....................................................4. august
  Skive ........................................................................5. august
Onsdag 31. juli:  Bornholm ...............................................................7. august
Torsdag 1. august: Charlottenlund ....................................................8. august
Mandag 5. august: Aarhus ....................................................................9. august
Tirsdag 6. august: Aalborg ................................................................12. august
Torsdag 8. august: Billund ..................................................................15. august
  Bornholm ............................................................10. august
Mandag 12. august: Nykøbing ............................................................16. august
  Bornholm ............................................................18. august
Tirsdag 13. august: Skive .....................................................................19. august
Mandag 19. august: Charlottenlund .................................................23. august
  Charlottenlund .................................................24. august
  Charlottenlund .................................................25. august
Tirsdag 20. august: Aalborg ................................................................26. august
Onsdag 21. august: Bornholm ............................................................27. august
Torsdag 22. august: Nykøbing ............................................................29. august
Mandag 26. august: Aarhus .................................................................30. august
Tirsdag 27. august: Odense ................................................................31. august
  Aalborg ................................................................31. august 

LØBSDAGE I AUGUST:
Torsdag 1. Nykøbing ......................................................................kl. 17.00
Fredag 2. Odense .........................................................................kl. 15.45
Lørdag 3. Billund ...........................................................................kl. 12.45
Søndag 4. Charlottenlund ..........................................................kl. 12.00
Mandag 5. Skive ..............................................................................kl. 17.00
Onsdag 7. Bornholm .....................................................................kl. 18.15
Torsdag 8. Charlottenlund ..........................................................kl. 17.00
Fredag 9. Aarhus ...........................................................................kl. 15.45
Lørdag 10. Bornholm .....................................................................kl. 11.00
Mandag 12. Aalborg .........................................................................kl. 17.00
Torsdag 15. Billund ...........................................................................kl. 17.00
Fredag 16. Nykøbing ......................................................................kl. 15.45
Søndag 18. Bornholm .....................................................................kl. 12.00
Mandag 19. Skive ..............................................................................kl. 17.00
Fredag 23. Charlottenlund ..........................................................kl. 15.45
Lørdag 24. Charlottenlund .........................................................  kl. 12.00
Søndag 25. Charlottenlund ..........................................................kl. 12.45
Mandag 26. Aalborg .........................................................................kl. 17.00
Tirsdag 27. Bornholm .....................................................................kl. 18.15
Torsdag 29. Nykøbing ......................................................................kl. 17.00
Fredag 30. Aarhus ...........................................................................kl. 15.45
Lørdag 31. Aalborg .........................................................................kl. 11.20
Lørdag 31. Odense .........................................................................kl. 12.45

 Dansk Trav Derby 2018 
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Søndag 4. august kl. 12.00

Startmelding:
Tirsdag 30. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Derbyprøve
4-årige danskfødte. 2500 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Se vigtige datoer op til Dansk Trav Derby 2019.

Løb 2 - Hoppe Derbyprøve
4-årige danskfødte hopper. 2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Se vigtige datoer til Dansk Hoppe Derby 2019.

Løb 3 - Summer Meeting Copenhagen,
indl. afd.
3-14-årige højst 110.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
De to bedstplacerede heste er forpligtet til at 
starte i finalen lørdag den 24. august på Charlot-
tenlund.
Se yderligere info på www.danskhv.dk

Løb 4 - Travligaen, liga 4 vs. liga 3 vs. liga 2
(finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 600.000 kr. 2500 m. 
Tillæg 20 m ved 150.001 kr., 40 m ved 300.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - K.G.Bertmarks Minneslopp 2019,
indl. afd. - Amatørløb
3-12-årige 145.518 - 436.554 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
K.G.B.s ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand.
For heste født i Europa. For kuske med mindst 10 
sejre og som ikke tidligere har haft A-træner licens. 
Fortrinsretten for ejerkørte heste gælder ikke.
De to bedstplacerede ekvipager er forpligtet til at 
starte i finalen på Jägersro søndag den 1. sep-
tember med en førstepræmie på 150.000 sek. 
Der køres også indledende afdelinger på Bjerke, 
Jägersro, Solvalla, Vermo og Åby. En hest eller 
kusk må kun startanmeldes på én af banerne.
Se reglerne for løbet på www.travsport.se

Løb 6 - Mesterskab for Danmark 2019
- Travligaen, liga 1 (finale Billund 13/10)
3-14-årige danskfødte. 2000 m. Autostart.
Præmier: 100.000-50.000-25.000-13.000-
10.000-7.000-5.000 (7 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, stald-
mand og opdrætter. Dækken og laurbærkrans.

Løb 7 - Reserveløb
3-14-årige højst 30.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
OBS: Dette løb køres kun, hvis der afvikles 7 eller 
færre Derbyprøver.

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

Torsdag 8. august kl. 17.00

Startmelding:
Torsdag 1. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 20.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1.501 kr., 40 m ved 6.501 kr. 
12 startende.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - 3-års løb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte højst 40.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 45.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Commit Boom Bay løb
- Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 40.001 - 110.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 6 - Amatør Elite Cup, indl. afd.
3-14-årige højst 125.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vinderens kusk.
De tre bedstplacerede ekvipager er forpligtet 
til at starte i finalen søndag den 25. august på 
Charlottenlund.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 225.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Amatørhandicap
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-250-
150 samt 100 kr. til øvrige startende. Intet 
indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter - og 
mindst 3 starter i Danmark i 2018/2019. Hestene 
sættes op i løbet af formberegneren ift. deres 
pointtal.

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

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

Fredag 23. august kl. 15.45

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

Løb 1 – Hotel Trinity præsenterer
Derby-debutanten
3-14-årige med 0 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Fortrinsret for danskfødte heste. Fortrin for 3-åri-
ge, fremfor 4-årige, fremfor 5-årige osv.

Løb 2 - Hotel Trinity præsenterer 2-års løb
2-årige. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 2.501 kr., 40 m ved 15.001 kr. 
12 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Følg os på Facebook,
Instagram og
www.danskhv.dk
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Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Lørdag 24. august kl. 12.00

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

Løb 1 – Opdrætterforeningen præsenterer 
2-års løb
2-årige højst 7.500 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 2 - 3-års Hoppeløb - ”Made in Denmark”
3-årige danskfødte hopper højst 20.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-
3.000-3.000-3.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 3 - 3-års Hoppeløb
3-årige hopper. 2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 4 - DTC præsenterer
Sigter mod Stjernerne
3-14-årige højst 626.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 
m ved 32.001 kr., 40 m ved 80.001 kr., 60 m ved 
216.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne for 
løbsserien.

Løb 5 - Commit Boom Bay løb
- Hoppeløbsserie, finale
3-14-årige hopper højst 325.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved 110.001 kr.
Præmier: 37.500-18.750-9.500-5.500-3.750-
2.500 (6 præmier) Intet indskud.
Derbyvase til vinderens ejer.
For heste som har kvalificeret sig til start. Se 
reglerne for løbsserien.

Løb 6 - Lars Løfgren Memorial - Amatørløb
3-14-årige højst 870.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 
m ved 56.001 kr., 40 m ved 134.001 kr., 60 m 
ved 335.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.
Ærespræmie til vinderens kusk, træner og stald-
mand. Dækken.

Løb 7 - Lørdags-stayeren
3-14-årige højst 272.000 kr. 2950 m. 
Tillæg 20 m ved 68.001 kr., 40 m ved 136.001 kr.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 8 - Summer Meeting Copenhagen, finale
3-14-årige højst 110.000 kr.
2000 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 80.000-36.000-17.500-10.500-
8.500-7.500 (6 præmier) Intet indskud.
Derbyvase til vinderens ejer.
For heste der har kvalificeret sig til start.

Løb 9 - Hoppeeliten
3-14-årige hopper. 2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 10 – J. Jensen præsenterer
Dansk Hoppe Derby 2019
4-årige danskfødte hopper. 2000 m. Autostart.
Forventet præmiesum 660.000 kr.
Indskud: 1.500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer. Ærespræmie til 
vinderens træner, kusk, staldmand og opdrætter. 
Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.

Løb 11 - Hoppe Derby Consolation 2019
4-årige danskfødte hopper. 2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-10.000-
8.000-5.000 (6 præmier) Intet indskud.
Derbyvase til vinderens ejer. Ærespræmie til 
vinderens træner, kusk, staldmand og opdrætter. 
Dækken. Er anmeldt. Reglerne for løbet er i lighed 
med Derby Consolation i henhold til Travkalender 
nr. 1.

Løb 12 - Lundens Montemesterskab 2019
4-14-årige. 2000 m. Monté. 
Tillæg 20 m ved 175.001 kr., 40 m ved 425.001 kr.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer. Ærespræmie til 
vinderens rytter, træner og staldmand.

Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.

Søndag 25. august kl. 12.45

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

Løb 1 - Mark Ingdams Mindeløb - 2-års løb
2-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 2 – H. K. Entreprise præsenterer 3-års løb
3-årige højst 30.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 3 – Hotel Trinity Race 2019
3-14-årige højst 10.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Hotel Trinity Race 2019
3-14-årige højst 20.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Hotel Trinity præsenterer Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 227.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 30.001 kr., 40 m ved 81.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Hotel Trinity Race 2019
3-14-årige højst 44.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Hotel Trinity præsenterer Jockeyløb
3-14-årige højst 78.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
For kuske med dansk licens samt danskfødte 
kuske. Kuskene med dansk licens har fortrinsret 
til start.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 8 - Hotel Trinity Race 2019
3-14-årige højst 112.500 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Hotel Trinity præsenterer Travligaen, 
liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 10 - Hotel Trinity
præsenterer Puljeløb 1.16,5
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 8.500-4.250-2.150-1.250-850-550
(6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren.
Startmelding til dette løb skal foretages fredag 
den 16. august inden kl. 11.00. Herefter vil listen 
blive offentliggjort på travbanen.dk - og hestene 
kan slettes indtil mandag den 19. august kl. 
11.00 (mod en afgift på 100 kr. pr. hest).

Løb 11 - Hotel Trinity
præsenterer 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.
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Løb 3 - Walther Kaiser-Hansens Mindeløb
- 3-års Eliten
3-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 75.000-32.500-16.000-10.000-
9.000-7.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 4 – Store Hestedag præsenterer 4-års løb
4-årige højst 65.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.
Heste der er blevet tvangsslettet i Derby 
Consolation eller i Hoppe Derby Consolation har 
fortrinsret til start (efter point) og kan starte i løbet 
uanset startpræmiesum.

Løb 5 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 6 - Amatør Elite Cup, finale
3-14-årige højst 125.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.000 (6 præmier) Intet indskud.
Derbyvase til vinderens ejer.
Ærespræmie til vinderens kusk, træner og stald-
mand. Dækken. For ekvipager der har kvalificeret 
sig til start.  Se reglerne for løbet.

Løb 7 - Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 8 – Kentaur præsenterer Derby-stayeren
3-14-årige. 2950 m. Tillæg 20 m ved 187.501 
kr., 40 m ved 450.001 kr., 60 m ved 1.080.001 kr.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 9 
3-14-årige højst 245.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 10 – Krafft præsenterer Travligaen, liga 2 
(finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 600.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-
3.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 11 - Rex the Great løb - Travligaen, liga 1 
(finale Billund 13/10)
3-14-årige. 1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 100.000-47.500-22.000-12.000-
10.000-8.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Derbyvase til vinderens ejer.

Løb 12 – Derby25 præsenterer
Dansk Trav Derby 2019
4-årige danskfødte. 3000 m. Autostart.
Forventet præmiesum 1.150.000 kr.
Indskud: 6.000 kr.
Derbyvase til vinderens ejer. Ærespræmie til 
vinderens træner, kusk, staldmand og opdrætter. 
Dækken og laurbærkrans. Er anmeldt.

Løb 13 - Derby Consolation 2019
4-årige danskfødte. 2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-10.000-
8.000-5.000 (6 præmier) Intet indskud.
Derbyvase til vinderens ejer. 
Ærespræmie til vinderens træner, kusk, stald-
mand og opdrætter. Dækken. Er anmeldt.

Der afvikles ingen prøve/rutineløb denne dag.

Fredag 9. august kl. 15.45

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

Løb 1
2-14-årige højst 4.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 12.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 4.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 60.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 20.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 114.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 38.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 190.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Travligaen, liga 2 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 600.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Monteløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
50.001 kr., 40 m ved 120.001 kr., 60 m ved 
305.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

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

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

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

Fredag 30. august kl. 15.45

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

Løb 1 - ATAKs Fødselsdagsløb, indl. afd.
3-14-årige. 1800 m. Tillæg 20 m ved 15.001 kr., 
40 m ved 40.001 kr., 60 m ved 100.001 kr., 80 m 
ved 350.001 kr.  12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Indskud: 200 kr.
Er anmeldt. Ærespræmie til vinderens kusk. Se 
reglerne for løbet.

Løb 2
2-14-årige højst 7.000 kr. 1800 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 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 16.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 7.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.
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Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 32.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 64.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 128.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Lørdag 3. august kl. 12.45

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

Løb 1 - Legoland Løb
2-14-årige højst 5.500 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amerikanerløb - Legoland Løb
- Fordel 3-åringer
2-14-årige højst 15.000 kr.
1900 m. Autostart. Grundlag 5.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for 3-åringer med højst 
23.000 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb - Legoland 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 4 - EM for Damer 2019
- Kuskematch - Amerikanerløb 
3-14-årige højst 60.000 kr.
1900 m. Autostart. 
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
750 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Lodtræk-
ning om hestene blandt de deltagende kuske. 
Transporttilskud på 600 kr. til alle uplacerede 
heste.

Løb 5 - Amerikanerløb - Legoland Løb
3-14-årige højst 120.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - FEGATs Ærespræmie - Amerikanerløb
3-14-årige højst 260.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 7 - EM for Damer 2019
- Kuskematch - Specialløb 
3-14-årige. 1900 m. Autostart. 
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
750 (6 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 10.000 kr. indvundet i de sid-
ste 10 starter. Hesten med laveste indtjening i de 
sidste 10 starter tildeles spor 1 osv. Ærespræmie 
til vinderens ejer og kusk. Lodtrækning om heste-
ne blandt de deltagende kuske. Transporttilskud 
på 600 kr. til alle uplacerede heste.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
- Reserveløb for EM for Damer 2019
- Kuskematch - Læs reglerne for løbet
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Såfremt et af dagens EM for Damer løb må 
ophæves indtræder dette løb som erstatning. Ved 
startmelding til dette løb accepterer man derfor, 
at ens hest kan starte i kuskematchen, såfremt 
dette bliver nødvendigt. Man kan IKKE startmelde 
blot til det almindelige Formløb og frabede sig at 
ens hest deltager i kuskematchen. Såfremt løbet 
bliver en del af kuskematchen ydes et transport-
tilskud på 600 kr. til alle startende heste. 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk, hvis 
løbet afvikles som kuskematch. Lodtrækning om 
hestene blandt de deltagende kuske, hvis løbet 
afvikles som kuskematch. 
Køres de øvrige EM for Damer som planlagt vil 
dette løb blive afviklet som et almindeligt Formløb 
Klasse 3 Amatør/Jockey.

Løb 9 - SU-Monteløb - Formløb - Legoland Løb
5-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 10 
startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 (5 præmier) 
Intet indskud.

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

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

Deltagerne i EM for Damer:
Østrig Nadja Reisenbauer
Belgien Beatrice Demoulin
Danmark Christina K Jørgensen
Finland Riitta Nylund
Tyskland Marlene Matzky
Italien Elena Villani Orlando
Holland Samantha Stolker
Norge Anette Frønes
Spanien Catalina Riera Massanet
Sverige Hanna Lähdekorpi
Schweiz  Fanny Homberger

Torsdag 15. august kl. 17.00

Startmelding:
Torsdag 8. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 3 års Løb - Givskud Zoo Løb
3-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - Givskud Zoo Løb
2-14-årige højst 10.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Givskud Zoo Løb
3-14-årige højst 150.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 18.001 kr., 40 m ved 54.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - 4 års Løb - Aktionærernes Vandrepokal 
- Givskud Zoo Løb
4-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr., 40 
m ved 90.001 kr., 60 m ved 270.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 5 - Givskud Zoo Løb
3-14-årige højst 335.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 105.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 6 - Commit Boom Bay Løb
- Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 40.001 - 110.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 7 - Amatør Elite Cup, indl. afd. - Duvils 
Amatørserie
3-14-årige højst 125.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vinderens kusk. De 3 bedst placerede 
ekvipager er forpligtet til at starte i finalen søndag 
25. august på Charlottenlund. Se reglerne for 
løbsserien.

Løb 8 - Erik Tychsen Memorial
- Fri for alle - Amerikanerløb
3-14-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens ejer.

Løb 9 - Monteløb - Specialløb
- Givskud Zoo Løb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 15.000 kr. indvundet i 2019 
i minimum 3 starter. Tillæg ved vundne 3.001 kr. 
8.001 kr. Ryttere med mere end 5 sejre i 2018 + 
2019 tildeles 20 meter ekstra tillæg.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
- Givskud Zoo Løb
5-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 2. august kl. 15.45

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

Løb 1 - 2 års Løb
2-årige højst 10.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

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

Løb 3
2-14-årige højst 24.000 kr.2140 m. 
Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 45.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 236.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 72.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-
1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - EM for Damer 2019
- Kuskematch - Amerikanerløb 
3-14-årige højst 130.000 kr.
2140 m. Autostart. 
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
750 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Lodtræk-
ning om hestene blandt de deltagende kuske. 
Transporttilskud på 600 kr. til alle uplacerede 
heste.

Løb 7 - Richard Møller Nielsens Mindeløb
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 505.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-
1.200-1.000 (7 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - EM for Damer 2019
- Kuskematch - Specialløb 
3-14-årige. 2140 m. Autostart. 
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
750 (6 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 20.000 kr. indvundet i de 
sidste 12 starter. Hesten med lavest indtjening i 
de sidste 12 starter tildeles startspor 1 osv. Ære-
spræmie til vinderens ejer og kusk. Lodtrækning 
om hestene blandt de deltagende kuske. Trans-
porttilskud på 600 kr. til alle uplacerede heste.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
- Reserveløb EM for Damer 2019
- Kuskematch - Læs reglerne for løbet
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Såfremt et af dagens EM for Damer løb må 
ophæves indtræder dette løb som erstatning. Ved 
startmelding til dette løb accepterer man derfor, 
at ens hest kan starte i kuskematchen, såfremt 
dette bliver nødvendigt. Man kan IKKE startmelde 
blot til det almindelige Formløb og frabede sig at 
ens hest deltager i kuskematchen. Såfremt løbet 
bliver en del af kuskematchen ydes et transport-
tilskud på 600 kr. til alle startende heste. 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk, hvis 
løbet afvikles som kuskematch. Lodtrækning om 
hestene blandt de deltagende kuske, hvis løbet 
afvikles som kuskematch.
Køres de øvrige EM for Damer som planlagt vil 
dette løb blive afviklet som et almindeligt Formløb 
Klasse 3 Amatør/Jockey.

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

Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.
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Deltagerne i EM for Damer:
Østrig Nadja Reisenbauer
Belgien Beatrice Demoulin
Danmark Christina K Jørgensen
Finland Riitta Nylund
Tyskland Marlene Matzky
Italien Elena Villani Orlando
Holland Samantha Stolker
Norge Anette Frønes
Spanien Catalina Riera Massanet
Sverige Hanna Lähdekorpi
Schweiz  Fanny Homberger

Lørdag 31. august kl. 12.45

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

Løb 1
2-14-årige højst 5.500 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
2-14-årige højst 32.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 11.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 57.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 19.001 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 25.001 kr., 40 m ved 60.001 kr., 60 m ved 
140.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 100.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Aktionærernes Vandrepokal
3-14-årige højst 185.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m ved 
95.001 kr., 40 m ved 240.001 kr., 60 m ved 
650.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Frisbjerggårds Foderserie 2019
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Hestene med færrest point har fortrinsret til start. 
Gavekort til de 4 bedst placerede heste.

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

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Mandag 5. august kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 30. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

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

Løb 2 - 3 års Løb
3-årige højst 15.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 4.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 3
2-14-årige højst 11.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 3.501 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 63.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 21.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 5 - Commmit Boom Bay Løb
- Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper højst 40.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand. Se 
reglerne for løbsserien.

Løb 6 - DTC præsenterer
Sigter Mod Stjernerne, indl. afd.
3-14-årige højst 950.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 
m ved 50.001 kr., 40 m ved 135.001 kr., 60 m 
ved 310.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Ærespræmie til 
vinderens ejer, træner og staldmand. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 7 
3-14-årige højst 105.000 kr.
2550 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8
3-14-årige højst 195.000 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 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.

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

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

Mandag 19. august kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 13. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 6.000 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.
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Løb 2 - Skive Amatørserie 2019
3-14-årige. 2550 m. Tillæg 20 m ved 80.001 kr., 
40 m ved 165.001 kr., 60 m ved 380.001 kr., 80 
m ved 1.080.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken. Ærespræmie 
til vinderens ejer og staldmand. Se reglerne for 
løbsserien.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-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 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

Løb 8 - Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 200.000 kr.
2060 m. Monté. Autostart.
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. 2550 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Mandag 12. august kl. 17.00
 

Startmelding:
Tirsdag 6. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 2 års Løb
2-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - 3 års Hoppeløb - Amerikanerløb
3-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-
900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3
2-14-årige højst 4.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 28.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 160.000 kr.
2140 m. Tillæg 20 m ved 19.001 kr., 40 m ved 
56.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 795.000 kr.2140 m. 
Tillæg 20 m ved 80.001 kr., 40 m ved 250.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amatør Elite Cup, indl. afd.
3-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vinderens kusk.
De tre bedstplacerede ekvipager er forpligtet 
til at starte i finalen søndag den 25. august på 
Charlottenlund. Se reglerne for løbsserien.

Løb 8 - Commit Boom Bay Løb
- Hoppeløbsserie
3-14-årige hopper 110.001 - 325.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
(6 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Hestene med færrest point har fortrinsret til start.

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

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

Mandag 26. august kl. 17.00

Startmelding:
Tirsdag 20. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 5.500 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.251 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
2-14-årige højst 12.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 3
2-14-årige højst 23.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 42.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 70.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 6
3-14-årige højst 120.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 
3-14-årige højst 210.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 
3-14-årige højst 420.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

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

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
2-14-årige.2140 m. Voltestart. 12 startende.
Køres der mere end 3 sekunder hurtigere end ide-
altiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Lørdag 31. august kl. 11.20 
(Sportslørdag og kun spil på banen)

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

Løb 1 - Amatørløb
3-14-årige højst 200.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 10.001 kr., 40 m ved 25.001 kr., 60 m ved 
70.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400-200
(6 præmier) Intet indskud.
Præmiesummen er delvist finansieret af The 
Jackpot Club.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 400.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 
m ved 18.001 kr., 40 m ved 50.001 kr., 60 m ved 
135.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400-200
(6 præmier) Intet indskud.
Præmiesummen er delvist finansieret af The 
Jackpot Club.

Løb 3 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Præmiesummen er delvist finansieret af The 
Jackpot Club.

Løb 4 - SU-Løb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.
Præmiesummen er delvist finansieret af The 
Jackpot Club.

Løb 5 - SU-Monteløb - Formløb
5-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 10 
startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.
Præmiesummen er delvist finansieret af The 
Jackpot Club.

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

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk 

www.nykftrav.dk

Torsdag 1. august kl. 17.00

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

Løb 1 - Poul Erik Andersens Mindeløb
2-14-årige højst 9.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2-7 - JGH 50-års Kuskematch
- Amerikanerløb
3-14-årige højst 335.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
1.000-1.000-1.000 (8 præmier) Intet indskud.
For inviterede kuske.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 8 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350 
(5 præmier) Intet indskud.
Bemærk grunddistancen. 20 meter tillæg ved 
vundne 7.501 kr.,15.001 kr., 30.001 kr. i de sidste 
10 starter. Heste uden sejr i 2019 i minimum 5 
starter gives 20 meter lettelse.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.

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

Fredag 16. august kl. 15.45

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

Løb 1
2-14-årige højst 5.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2
3-14-årige højst 30.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 90.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Beslagsmed Allan Mikkelsens
Mindepokal
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
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Løb 6 - Øernes Revisions Ærespræmie
3-14-årige højst 245.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Kop & Kandes Ærespræmie
- Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m. 
Tillæg 20 m ved 425.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - NFT Travklubs Amatørserie
forår/sommer, Finale - Puljeløb 1:21
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Æres-
dækken.
Ærespræmie til ejeren af de 3 bedst placerede 
heste.
P.g.a. ferie vil alle heste, der har startet i 
indledende afdelinger - og dermed har startret i 
finalen - onsdag den 7. august blive sat op som 
de vil komme til at stå i finalen. Det er derfor 
ikke nødvendigt at ”formelde” til løbet, men 
udelukkende startmelde mandag den 12. august 
inden kl. 11.00.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.

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

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

Torsdag 29. august kl. 17.00

Startmelding:
Torsdag 22. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

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

Løb 2
3-14-årige højst 16.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 60.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 24.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Kikko’s Ærespræmie
3-14-årige højst 110.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 40.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Augustpokalen
3-14-årige højst 85.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 195.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 335.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Intet indskud.

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.

Onsdag 7. august kl. 18.15

Startmelding:
Onsdag 31. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1-2 - Rønne Revisions 
BM-udtagelsesløb, GL7
3-14-årige.2440 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500 (6 
præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 19. juli mod 
indskud på 3.750 kr. Der skal anmeldes min. 16 
heste til udtagelsesløbene. Se reglerne for løbet. 
Såfremt der ikke anmeldes min. 16 heste køres 
løbet som et ordinært hurtigklasseløb. Indgår i 
Golden League løbsserien.

Løb 3
2-14-årige højst 12.000 kr. 1820 m. 
Tillæg 20 m ved 4.901 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
20 m lettelse til 2-årige heste
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4
3-14-årige højst 29.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 18.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6
3-14-årige højst 80.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Amatør Elite Cup indl. afdeling
3-14-årige højst 125.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 (5 
præmier) Indskud: 20 kr.
Gavekort fra FDT til sejrende kusk. Se reglerne for 
løbsserien.

Løb 8
3-14-årige højst 260.000 kr.
1860 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Hesten med færrest point tildeles startspor 1 etc.
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.
20 meters lettelse til kuske uden sejr i 2019.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Lørdag 10. august kl. 11.00
Travskoledag & Prøveløbsdag

Startmelding:
Torsdag 8. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
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Løb 92 - Monté Prøveløb
4-14-årige. 1820 m. Monté. Voltestart.

Løb 93 - Prøveløb
2-6-årige. 1820 m. Voltestart.

Søndag 18. august kl. 12.00

Startmelding:
Mandag 12. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Rønne Revisions
Bornholmsmesterskab 2019,
Travligaen, liga 1, GL8 (finale Billund 13/10)
3-14-årige. 2440 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-
1.500 (6 præmier) Indskud: 520 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. 
Dækken og krans. For anmeldte heste. Se reglerne 
for løbet. Indgår i Golden League løbsserien.

Løb 2 - Nordbornholms Byggeforretnings 
Ærespræmie
2-5-årige. 1840 m. Tillæg 20 m ved 10.001 kr., 
40 m ved 25.001 kr., 60 m ved 60.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-
600-400 (7 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand. Dækken.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5 første 
karrierestarter.

Løb 3 - OK Snacks Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2120 m. Tillæg 20 m ved 
22.001 kr., 40 m ved 48.001 kr., 60 m ved 
120.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
750-500 (7 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand. Dækken.

Løb 4 - AB Betons Styrkeprøve
3-14-årige. 2980 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr., 
40 m ved 75.001 kr., 60 m ved 170.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-
750-500 (7 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand. Dækken.

Løb 5 - DTC præsenterer
Sigter mod Stjernerne - Ungdomsløb
3-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 
40 m ved 60.001 kr., 60 m ved 140.001 kr., 80 m 
ved 400.001 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, træner og 
staldmand.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 6 - Travligaen, liga 5 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 75.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand.

Løb 7 - Travligaen, liga 4 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 150.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand.

Løb 8 - Travligaen, liga 3 (finale Billund 13/10)
3-14-årige højst 300.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 170 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand.

Løb 9 - DTC præsenterer
Fast Riders Cup indl. afd. - Montéløb
4-14-årige. 1860 m. Monté. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-400
(6 præmier) Indskud: 150 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og staldmand.
Indgår i Circle K Rytterserien. Se reglerne for 
løbsserien.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
5-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Præmier: 1.500-900-700-450-250-100
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand.

Tirsdag 27. august kl. 18.15

Startmelding:
Onsdag 21. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der senest 
har startet i udenlandsk træning, skal være start-
meldt senest hverdagen før kl. 10.00. Startmel-
des hesten senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 – Begynderløb 
2-14-årige højst 12.000 kr. 1820 m. 
Tillæg 20 m ved 4.901 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700-250
(6 præmier) Indskud: 20 kr.
Fortrin for 2-, 3- og 4-årige.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5 første 
karrierestarter.

Løb 2 - Steffens Radios Ærespræmie
2-14-årige højst 24.000 kr. 1820 m. 
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3-7 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 300.000 kr.
2160 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 20 kr.

Løb 8 - Steffens Radios Ærespræmie
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.
20 m lettelse til heste uden sejr i 2019.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og stald-
mand.

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.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

 Mona Zaremba - Bjørn Goop - Chock Nock - Sisse Skelgaard - Steen Juul 
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Dato Bane Proposition
“Made in

Denmark”*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12/8 Aalborg 2140 m. Hoppeløb. Auto.

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

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

24/8 Lunden 2000 m. Hoppeløb. Auto

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

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

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

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

12/9 Odense 2140 m. Højst 1 kr. Auto.

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

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

20/9 Lunden 2000 m. Hoppekriterieprøver. Auto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8/12 Aarhus 1800 m. Højst 35.000 kr. Amerikanerløb. Auto. JA

3 ÅRS LØB JULI - DECEMBER 2019

Præmiesummen i de forskellige 3 års løb varierer fra løb til løb.
*Alle løb, der benævnes ”Made in Denmark” vil være forbeholdt danskfødte heste og have 50.000 kr. i præmiesum med 8 præmier (15.000-10.000-
7.000-5.000-4.000-3.000.-3.000-3.000). 
Hertil kommer, at der i disse løb udbetales 30 procent i opdrætterpræmier.
Sport & Udvikling forbeholder sig ret til at foretage ændringer.
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Dansk Trav Derby, Dansk Hoppe Derby og Derby Consolation køres på Charlottenlund Travbane 
lørdag 24. august og søndag 25. august. Derbyprøverne køres søndag 4. august.

Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1.

Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 23. juli inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne som Derby, Hoppe Derby og 

Consolation.
Onsdag 24. juli kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 30. juli kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Prøverne.
Søndag 4. august: Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig direkte til start i henholdsvis Dansk Trav Derby og 

Dansk Hoppe Derby.
Mandag 5. august: Rækkefølgen for sporvalget til Derby og Hoppe Derby offentliggøres.
Mandag 19. august kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Dansk Trav Derby, Dansk Hoppe Derby og Derby Consolation. Sporvalget til 

Derby og Hoppe Derby foretages efter gældende regler.

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

Følgende heste opretholder engagement i løbet:

VIGTIGE DATOER OP TIL
Dansk Trav Derby 2019

D J O’KAY
D K BORK
DA VINCI PEAK
DA VINCI STAR
DADDY LOVES YOU
DAISY CASH
DAISY D
DAISY H J
DAISY HILL
DAKOTA FLEX
DALIA HINDØ
DALTON
DAMIEN SHADOW
DANCING ALONE
DANCING DILLI
DANIELLA GARDENIA
DANIELLE D D
DANNY E P
DANSKEN
DANTE BROGÅRD

DANZ OF HOPE
DARIO SOTTO
DARK DUST
DARK GOGO
DARK PASSION
DARLING BLÅBJERG
DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DAUPHINE
DAVENPORT
DAYDREAM BELIEVER
DAYLIGHT V P
DAYTONA
DAZZLE NOCK
DEBBIEDOIT
DEE JAY DREAM
DEEP PURPLE
DEKANEN K
DELGADO
DELICIOUS BABE

DELICIOUS LASER
DELICIOUS ONE
DELICIOUSSTONE
DELINA B
DELLIS
DENIMCOWBOY
DESAVI D
DESERT FOX
DESIGN OSTED ANTIK
DESTINY
DEXTER
DIABLO BORK
DIAGO VANG
DIAMANT TINGHØJ
DIAMANT ØSTERVANG
DIAMANTEN
DIAMOND DUST E M
DIAMOND IS ROUGH
DIAMONDWIND
DIANA ØSTERVANG

DICAPRIO
DICKSON SHADOW
DICTE SKOVSENDE
DIEGO DI KASK
DIESEL
DINARD
DIOR VINCENT
DIROCCO
DIRTY DANCING
DISNEY H J
DIVA DE MEAUX
DIVA ICE
DIVA SISA
DIXEN CLOC
DIXI TOP
DJ K K
DJANGO CROSS
DJANGO CÆSAR
DJOHNDJOHN
DO IT MINGUS

DOLLAR ESTEREL
DOLLAR PRINCESS
DOLLARS AND CENTS
DOLLY P
DOMINIQUE A P
DOMINO VICTORY
DON JUAN
DON PEDRO
DONATELLO GARBO
DONATO GILBAK
DONATO HYRDEHØJ
DONNA DI DAMGÅRD
DONNA LUPO
DONNA MARIA
DON’T TOUCH
DONTPAYTHEFERRY-
MAN
DORTHEA RUSH
DORTMUND
DORTRUD

DOUBLE GOGO
DOUBLE TROUBLE E P
DOUBLE UP
DOUBLES DIVA
DOYOUTHINKIAMSEXY
DOYOUWISHDIAMOND
DREAM GIRL
DREAM HASTRUP
DREAM KÅSGÅRD
DREAM LADY DREAM
DRUNKEN BUTTERFLY
DRØNVIKTORMOLAR
DUBAI
DUCATI ØSTERVANG
DUKA MOSEBY
DUKE ESTEREL
DULAIKA GILBAK
DUMBO
DUNCAN T HALL
DUSTY SHADOW

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.

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

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

meter.

Ret til ændringer forbeholdes.
Af Sport & Udvikling

MONTÉLØB: Juli og august (Uden SU-Montéløb)
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For 3-årige og ældre hopper – samlet præmiesum ca. 200.000 kroner.

Kvalifikationsløb:
19/7 - Odense Fra 110.001 - 325.000 kr. 2140 meter autostart. Finale 2040 m.
26/7 - Lunden  Fra 0 – 40.000 kr 2000 meter autostart. Finale 2000 m.
5/8 - Skive Fra 0 - 40.000 kr. 2060 meter autostart. Finale 2000 m.
8/8 - Charlottenlund  Fra 40.001 - 110.000 kr. 2000 meter autostart. Finale 2020 m.
12/8 - Aalborg  Fra 110.001 – 325.000 kr 2140 meter autostart. Finale 2040 m.
15/8 - Billund  Fra 40.001 – 110.000 kr. 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 afde-
ling 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	startmel-
dingsdagen	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

COMMIT BOOM BAY LØB - HOPPELØBSSERIE

Nedenstående er en oversigt over de foreløbige løb for hurtigklassen fra april-december, der som minimum 
bliver afviklet i Danmark i 2019. Du kan se dato, bane og forventet præmiesum.

7/7 JVB – Liga 1 – Finale – 1800 meter auto. ............................................................................................................................89.000 kr.
21/7 Nykøbing – Harald Lunds Mindeløb – 1640 meter auto. .......................................................................................100.000 kr.
4/8 Lunden – Mesterskab for Danmark – 2000 meter auto. .......................................................................................200.000 kr.
25/8 Lunden - Rex The Great løb – 1600 meter auto..........................................................................................................200.000 kr.
15/9 Aalborg – Liga 1 – 2140 meter auto. ...................................................................................................................................120.000 kr.
29/9 JVB – Liga 1 – 2300 meter auto. ...............................................................................................................................................60.000 kr.
13/10 Billund - Liga 1 – Finale – 1900 meter auto. .......................................................................................................................89.000 kr.
27/10 Lunden - Nationalløb – 2000 meter auto. ...........................................................................................................................60.000 kr.
10/11 Lunden – N. J. Koster Memorial – 1600 meter auto. ................................................................................................140.000 kr.
22/11 Aalborg – Liga 1 – 2640 meter auto. ......................................................................................................................................60.000 kr.
8/12 JVB – Liga 1 – 1800 meter auto. ...............................................................................................................................................60.000 kr.
29/12 Lunden – Liga 1 – Finale – 2000 meter auto.....................................................................................................................89.000 kr.

Med reservation for ev. ændringer

Velkommen i hurtigklassen: Juli - december
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Indledende afdelinger:
fredag 30. august på Jydsk Væddeløbsbane

Finale og Trøstfinale:
Søndag 8. september på Jydsk Væddeløbsbane

De indledende afdelinger afvikles således:
Hestene udtages efter DTC’s regler for udvælgelse 
af heste til ordinære løb (fortrinsretten gælder ikke).
3-årige og ældre heste. 1800 meter. Snorestart. 
Tillæg ved vundne 15.001-40.001-100.001 og 
350.001 kr. Hestene placeres i løbene efter deres 
startpræmiesum på startmeldingsdagen kl. 11.00. 
Max. 12 startende.

Præmiesum i hver indledende afdeling er 15.000 kr. 
Ærespræmie til vindende hests kusk. Der afvikles 
maximalt 4 indledende afdelinger (heste som skrives 
til start, men som bliver tvangsslettet i indledende 
afdeling, får sidste indskud tilbageført).

Udtagelsesregler:
1) Ved 4 afdelinger: De 3 bedst placerede heste fra 
hver afdeling kvalificerer sig til Finalen, mens fjerde-, 
femte- og sjettehesten fra hver afdeling kvalificerer 
sig til Trøstfinalen.

2) Ved 3 afdelinger: De 4 bedst placerede heste fra 
hver afdeling kvalificerer sig til Finalen, mens femte-, 
sjette-, syvende- og ottendehesten fra hver afdeling 
kvalificerer sig til Trøstfinalen.

3) Ved 2 afdelinger: De 6 bedst placerede heste 
fra hver afdeling kvalificerer sig til Finalen, mens de 
øvrige startende heste kvalificerer sig til Trøstfina-

len (dog max. 15 heste - de bedst placerede samt 
hurtigste 14. hest, evt. lodtrækning).

Ved dødt løb (uanset antal afdelinger) gælder det, 
at hesten med flest point på anmeldelsesdagen for 
den indl. afd. regnes som bedst placeret - blandt 
dem der har løbet dødt løb. Ved fortsat lighed så 
trækkes der lod.

Finalen og Trøstfinalen:
Finalen afvikles over 2300 meter. Hestene starter 
fra samme position som i indledende afdeling*. 
Forventet præmiesum 50.000 kr. Ærespræmie til 
vindende hests kusk. Dækken og laurbærkrans til 
vindende hest.
Trøstfinalen afvikles over 1800 meter. Hestene star-
ter fra samme position som i indledende afdeling*. 
Forventet præmiesum 20.000 kr. Ærespræmie til 
vindende hests kusk.

NB: De anførte præmiesummer i Finalen og Trøst-
finalen er forventede. ATAK forbeholder sig ret til at 
regulere præmiesummerne alt efter hvordan den 
samlede økonomi i løbet hænger sammen.

* Såfremt det viser sig, at resultaterne af de indle-
dende afdelinger giver for mange heste fra én start-
volte (max 7), har de bedst placerede heste fra de 
indledende afdelinger fortrinsret til start. Ved fortsat 
lighed udtages hestene efter point på anmeldelses-
dagen (for de indl. afd.), derefter lodtrækning. Så-
fremt en hest på denne måde bliver tvangsslettet fra 
Finalen har hesten startret i Trøstfinalen eller ejeren 
kan få alle indskud tilbageført. Tvangsslettes en hest 
i Trøstfinalen vil ejeren få alle indskud tilbageført.

ATA K S
FØDSELSDAGSLØB 2019

Med en forventet samlet præmiesum på ca. 100.000 kr.
og en forventet finalepræmiesum på ca. 50.000 kr.

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
EA Gilbak
Elaine

Elegant C N
Empire G K
Escape G K
Euro G  K
Excellent Prince
Expo Lane
Famous Footsteps
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

Følgende heste står fortsat tilmeldt ATAKs Fødselsdagsløb 2019:
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Indl. afd.:
Bane Proposition
Bh 07/08 Heste med højst 125.000 kr. 2160 meter. Autostart.
Ch 08/08 Heste med højst 125.000 kr. 2000 meter. Autostart.
Ål 12/08 Heste med højst 125.000 kr. 2140 meter. Autostart.
Bi 15/08 Heste med højst 125.000 kr. 1900 meter. Autostart.

Finale
Charlottenlund 25/08
Heste med højst 125.000 kr. 2000 meter. Autostart.
Præmiesum 41.000 kr. (6 præmier)

Alle løb køres af kuske med dansk licens. Fra hver af de fire indl. afd. er 
de tre bedst placerede ekvipager forpligtet til start i finalen (ved dødt 
løb går hesten eller hestene med flest point på startmeldingsdagen 
for den indl. afd. videre, således at der altid går tre og kun tre videre 
fra hver indl. afd.). Ved forfald (f.eks. dyrlægeerklæring/lægeerklæring) 
fra en af de kvalificerede heste/kuske udgår hesten og der indsættes 
ikke reserveheste (dog kan kusken erstattes, hvis denne har pådraget 
sig en udelukkelse på finaledagen). I finalen gælder det, at der trækkes 
lod om startpladserne. Endvidere gælder det, at en hest/kusk kun 
kan optages på startlisten i en indl. afd. Ophæves/aflyses en indl. afd. 
går de tre ekvipager med flest point på startmeldingsdagen for den 
indl. afd. videre. Evt. tvivlsspørgsmål afgøres af Sport & Udvikling. Med 
forbehold for trykfejl.

6/7 Århus – Jydsk 4-årings Hoppe 
Grand Prix. 1800 meter auto.

6/7 Århus – 1800 meter auto.
 Hoppeløb. Højst 50.000 kr.

7/7 Århus – Jydsk 4-årings Grand 
Prix. 2360 meter auto.

7/7 Århus – Jydsk 4-årings Grand Prix 
Consolation. 2360 meter auto.

19/7 Odense – 2140 meter auto.
 Hoppeløb. Fri for alle.

19/7 Odense – 2140 meter auto.
 Fri for alle.

20/7 Aalborg – 2140 meter auto.
 Højst 55.000 kr.

22/7 Skive – 2060 meter. Hoppeløb. 
Højst 60.000 kr. Tillæg ved 
20.001 kr.

23/7 Bornholm – 4-års Mesterskab. 
1860 meter auto. Fri for alle. 

26/7 Lunden – 2000 meter. Højst 
105.000 kr. Tillæg ved 13.001 kr. 
35.001 kr. 

4/8 Lunden – Derbyprøver – 
2500/2000 (hopper) meter auto.

15/8 Billund – 2000 meter. Tillæg ved 
30.001 kr. 90.001 kr. 270.001 kr.

24/8 Lunden – Dansk Hoppe Derby
 – 2000 meter auto.

24/8 Lunden – Hoppe Derby
 Consolation – 2000 meter auto.

25/8 Lunden – Derby Consolation
 – 2000 meter auto.

25/8 Lunden – Dansk Trav Derby
 – 3000 meter auto.

(ret til ændringer forbeholdes)

Vejen til Derbyet
– 4 års Løb

Amatør Elite Cup 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.
2. august Odense – 2140 meter autostart. Højst 10.000 kr.
12. august Aalborg – 1640 meter autostart. Fri for alle.
23. august Lunden – 2000 meter. Tillæg v. 2.501 kr. 15.001 kr.
24. august Lunden – 1600 meter autostart. Højst 7.500 kr.
25. august Lunden – 2000 meter autostart. Fri for alle. 
2. september Skive – 1600 meter autostart. Højst 3.000 kr.
8. september JVB – 1800 meter. Tillæg v. 10.001 kr.
14. september Aalborg – 2140 meter autostart. Auktionsløb H/V
14. september Aalborg – 2140 meter autostart. Auktionsløb HP
20. september Lunden – 1600 meter autostart. Højst 15.000 kr.
29. september JVB – 1800 meter autostart. Jydsk 2-årings Grand Prix
29. september JVB – 1800 meter autostart. Jydsk 2-årings
 Grand Prix Consolation
6. oktober Lunden – 2000 meter autostart. Højst 6.000 kr.
13. oktober Billund – 1900 meter autostart. Fri for alle.
14. oktober Skive – 2000 meter. Højst 12.000 kr. Tillæg v. 3.001 kr.
27. oktober Lunden – 2000 meter autostart. Opdrætningsløb.
27. oktober Lunden – 1600 meter autostart.
 Opdrætningsløb Consolation. 

(ret	til	ændringer	forbeholdes)

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

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

Totalt i Q3 10 indl. 10 indl. 11 indl. 7. indl. 6 indl.
Finalepræmiesum Billund 13/10 89000 89000 89000 89000 Min. 89.000

Ligaløb Q3 2019 - indledende afdelinger og finaler:

ANMELDELSESBLANKET
Opdrætterforeningens Auktion I Aalborg 2019

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.

Fuldstændig adresse:

Telefonnummer:
Mailadresse:

Momsnummer: 

(Skal	udfyldes	såfremt	anmelderen	er	momsregistreret)

Hvis ikke momsregistreret sæt kryds: 
Anmeldelse skal være Opdrætterforeningen, Svanekevej 45, 3751 Østermarie i hænde: Senest 1. juli 2019.
Kan også mailes til: mikkelstub@msn.com
Husk at med- eller indsende registreringsattest.
Ejers egenhændige underskrift:

AUKTIONSBETINGELSER KAN REKVIRERES PÅ MAILEN: MikkelStub@msn.com

Hestens navn: (Udfyldes med blokbogstaver
Køn:

Hingst Hoppe Vallak

Undertegnede anmelder hermed nedenstående mig tilhørende travheste til
auktionen i Aalborg lørdag den 14. september 2019.
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Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund
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René Wibholdt, Henrik Berg, Jesper Elbæk, Søren Aaen og Carsten Sørensen.

ANNONCESALG
Jesper Elbæk  – je@danskhv.dk · Mobil: 2874 2079
Lone Kristensen – lk@hestesportensgalla.dk · Mobil: 2276 7740 

SATS, LAYOUT OG TRYK: Dansk Hestevæddeløb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle 
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point i de 
indledende afdelinger. Antallet af pladser efter point vil/
kan være beskrevet særskilt for hver finale.

VÆDDELØBSBLADET
Juni 2019

Nr. 06 · Årgang 106

Oplag: 2.200 stk.

ISSN: 0042 2118

FORSIDEFOTO
Seppo Kukkonen stoppede som trav-
træner fra den ene dag til den anden. 
Nu hjælper han sønnike og svigerdat-
ter med træningen.
Foto: Jesper Elbæk
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EKSPERTANALYSEN

FastTrackRacing.dk

RESEARCH        STREAMING       BETTING          LEARNING

Lad eksperten gøre det tunge arbejde for dig. 
Få overblik over hestenes form og chancer 

indenfor løbsdagens største stregspil.

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

Gartnerhaven 5 . 6823 Ansager . Tlf. +45 75 29 70 66 

E-mail: pf@ansagerhestehospital.dk . www.ansagerhestehospital.dk

     Mandag - fredag kl. 8-16.    

HINGSTE 2019

Tobin Kronos

FROSSEN SÆD 2019

Executive Caviar

OPSTALDEDE HINGSTE: Stand And Deliver & Conlight Ås
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6Spil på 

hestevæddeløb
Det har aldrig været nemmere!

Spil nu på 
DERBY25.DK

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

18+. StopSpillet.dk
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Hvor blev de af?
Seppo Kukkonen

LÆS OGSÅ...
• Hjemme hos Lindhardt Jensen
• Lønborg - trav i fem generationer
• The American Dream
• Travkompaniet
• Hvor blev de af? Ole Petter
& meget mere...
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MEDLEMSBLAD FOR DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND




