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Den er over os. Corona-krisen. Disse linjer 
skrives på den næstsidste dag i marts, hvor 
statsminister Mette Frederiksen netop har af-
holdt pressemøde. Her åbnede hun døren en 
lillebitte smule på klem for en genåbning af 
Danmark. Fulgt op af en masse formaninger 
og forbehold. Klogt nok.

Danmark ér hårdt ramt. Arbejdsløsheden 
stiger i rekordtempo, og det gør ondt i øko-
nomien hos mange virksomheder. Også de 
danske travtrænere, hesteejere, amatørtræ-
nere, opdrættere, væddeløbsbaner og andet 
godtfolk inden for hestevæddeløbssporten 
er ramt. Alt imens kører Sverige videre, bare 
uden tilskuere og med en masse restriktioner 
og forholdsregler.

På Dansk Travsports Centralforbunds 
(DTC) hjemmeside trav.dk blev det 17. marts 
frarådet, at danske aktive rejste til Sverige el-
ler andre lande for at starte heste, idet man 
skrev, at citat: ”det er af afgørende betydning 
for afbødningen af smitteudbredelsens konse-
kvenser, at man begrænser sociale aktiviteter 
til et minimum, og undgår både forsamlinger 
og unødige rejser”, citat slut. Alligevel har 

minimum en håndfuld danske aktive startet 
heste i Sverige siden denne udmelding, og 21. 
marts udsendte DTC en uddybende melding 
på trav.dk, hvor anbefalingen om ikke at star-
te heste i udlandet blev gentaget, men at det 
ikke var et decideret forbud, og at der ikke 
kunne idømmes sanktioner, hvis man valgte 
at gå imod anbefalingen. 

Dansk Hestevæddeløb opfordrede
til at udvise samfundssind
Fem dage senere, 26. marts, var det så Dansk 
Hestevæddeløb – altså dét driftsselskab, som 
er etableret af Dansk Travsports Centralfor-
bund og Dansk Galop – som var ude med 
formuleringer om at stå sammen og udvise 
ansvarlighed og samfundssind.

”Corona-pandemien har store konsekven-
ser for den danske trav- og galopsport, men 
langt større konsekvenser for kritiske funkti-
oner i det danske sundhedsvæsen, der under 
det nuværende smittepres er i fare for at bryde 
sammen”, hed det blandt andet i en nyhed på 
Danskhv.dk, hvor der blev opfordret til citat: 
”at undlade enhver deltagelse i udenlandske 

løb og støt op om de aktive, der udviser an-
svarlighed ved at følge regeringens anvisnin-
ger”, citat slut.

Men stadig er der en gruppe aktive, som 
ikke vælger at følge anvisningerne fra hverken 
regeringen, sundhedsmyndighederne, Dansk 
Travsports Centralforbund eller Dansk He-
stevæddeløb. ”Folkedomstolen” på facebook 
er splittet i spørgsmålet, men det vil være in-
teressant at følge udviklingen i de kommende 
uger og måneder. Især med hensyn til kolle-
gernes og hesteejernes reaktioner.       

God fornøjelse med Væddeløbsbladet april. 
En lidt speciel udgave, idet der ingen proposi-
tioner er med bagest i magasinet, som der ellers 
plejer. Dette for at give Dansk Hestevæddeløb 
Sport & Udvikling noget fleksibilitet, for der 
kommer selvfølgelig ændringer i sæsonplanen 
som følge af Corona-krisen. Læs mere om det-
te på side 49. 

Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet
Lederen er udtryk for
skribentens egen holdning.

CORONA-KRISE
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PORTRÆT | SØREN KOLBERG

Søren Kolberg 
– det er op ad bakke

at være travhest hos mig!

Flot ser han ud, Staro McMillan,
der som 3- og 4-års var

blandt de bedste i Sverige.
Klar til dagens træning.
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Tekst og foto: Henrik Berg

– Jeg vil gå så vidt som til at sige, at alle 
travjockeyer skulle tvinges til at få tre eller 
seks måneders undervisning af en berider, 
inden de starter som selvstændige trænere!

Søren Kolberg er kendt som en mand 
med sine meningers mod, og det er aldrig 
kedeligt at tale med den slagfærdige slagter-
mester, som ved, ved hvad han taler om. 

Inden han i midten af 1980’erne skiftede 
ridehestene ud med travheste, var han en af 
landets bedste springryttere – og dén viden 
har han taget med sig over i travsporten. 

Søren er ikke sælger for ingenting. Han 
taler meget – og hurtigt – og man fornem-
mer den passion, der driver værket. Man er 
ikke et sekund i tvivl om, at vi har at gøre 
med en hestemand til fingerspidserne. 

– Du skal kunne FØLE hesten i linerne. 
Man kan sammenligne med de allerbedste 
violinister, som kan frembringe de smukke-
ste toner og vibrationer ved en let, men helt 
speciel berøring af strengene. Hvis du giver 
violinen til en anden, får du et helt andet re-
sultat, og sådan er det også med heste, siger 
Søren Kolberg.

– Dét har jeg fra ridebanespringningen, 
og det er derfor jeg mener, at alle travfolk 
ville have gavn af at lære, hvordan hesten 
bevæger sig, hvordan den ”runder” og ”bæ-
rer” sig, som man siger. 

– Det er der meget få danske travtrænere, 
der kan. Steen Juul er en af dem, og det er 
en af grundene til, at jeg respekterer ham så 
meget, og har så stor glæde ved at komme 
nede på Skovbo hver tirsdag. 

– Jeg kender ikke et menneske inden for 
hverken trav- eller ridesporten som Steen 
Juul, der har en feeling og et øje for, om en 
hest er halt eller der er noget galt med den. 

– Nu skal det selvfølgelig ikke lyde, som 
om jeg ved det hele bedre end alle andre. Jeg 
har også lavet masser af fejl gennem årene, 
og ødelagt rigtig mange heste ved at træne 
dem alt for meget, men man lærer af sine 
erfaringer.

To klassiske vindere
Søren Kolberg er aktuel med blandt andet 
den svenskfødte 5-åring Staro McMillan, 
der som 3- og 4-års var blandt de bedste i 

Sverige, men har også haft stor succes med 
mange andre heste. 

Tre gange inden for de seneste 20 år har 
den farverige slagtermester med den vel-
kendte, midtsjællandske dialekt, således 
haft en egentrænet hest til start i både Krite-
riet (Duncan Line, Super Yankee og Cocky) 
og Derbyet (Duncan Line, Super Yankee og 
Cocky) – det er der ikke mange amatørtræ-
nere, som kan prale af – ligesom han også 
har haft et par heste med i Hoppe Kriteriet 
(Kinetic og Perilous) og en enkelt i Hoppe 
Derbyet (Kinetic).

I 2005 sørgede Kinetic for den første 
klassiske sejr til Søren Kolberg, da hun med 
Preben Kjærsgaard i sulkyen vandt Dansk 
Hoppe Kriterium, og året efter var Steen 
Juul først over stregen i Dansk Trav Derby 
med Leviti. Sidstnævnte blev - efter impo-
nerende sejre på Jägersro og Lunden – blot 
to måneder inden Derbyet solgt til den jy-
ske forretningsmand Preben Olsen, og blev 
sendt i træning hos Steen Juul. 

Søren Kolberg har også opdrættet de to 
heste – i kompagniskab med Jørn Borch, 
Stutteri Line. Moderen til Kinetic og Leviti, 
finskfødte Black Market (en af kun ni Eli-

tehopper i dansk avl) har også bragt Super 
Yankee, der – trænet af Søren Kolberg - var 
nummer tre i Kriteriet og nummer fire i 
Derbyet, samt Blackbird, der vandt Dansk 
Hoppe Derby Consolation. 

Det startede med et væddemål
Søren Kolberg har haft amatørlicens siden 
1988, men interessen for heste går helt til-
bage til den tidligste barndom, hvor hans 
bedsteforældre havde nordbakkere, som de 
brugte i marken.

– Jeg har nogle billeder, hvor jeg sidder 
ovenpå en af dem, så det har egentlig hand-
let om heste altid, indleder Søren Kolberg.

– Siden begyndte jeg med ridebanepring-
ning – først med ponyer og siden med de 
store heste. Jeg har haft rigtig mange spring-
heste gennem årene, og også et par stykker, 
der var rigtig gode. Jeg har været med til 
både DM og NM i den såkaldte S-klasse, 
og i to år – det var lige efter vi var flyttet 
herned i 1982 – var jeg blandt de 10 bedste 
springryttere herhjemme. 

 –Samtidig kørte jeg rundt og slagtede for 
bønderne på Sydsjælland, heriblandt Keld 
Ullerup, som var både amatørkusk og op-

Væddeløbsbladet tegner et portræt af den midtsjællandske hesteejer,
opdrætter og amatørkusk Søren Kolberg, der gennem årene har lavet talrige topheste

– og som mener at travsporten kunne lære meget af ridesporten.

SØREN KOLBERGS HESTE
1-åring:
Hingst e. Staro McMillan-Perilous
2-åring:
Diamond Cut (SE) – (hoppe e. Zola Boko)
3-åringer:
Staro Obrigrado (SE) – (hingst e. Lavec Kronos) 
Sprezzatura (SE) – (vallak e. Quarcio du Chene)
4-åringer:
Elbow (vallak e. Andover Hall)
Ældre:
Staro McMillan (SE) – (hingst e. Raja Mirchi)
Cocky (vallak e. Andover Hall)
Følhopper:
Perilous (Pine Chip-Black Market)
2020: I fol v/Staro McMillan
Defy (Credit Winner-Perilous)
2020: I fol v/Raja Mirchi
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drætter af U-hestene. Han var desuden far 
til Britt Ullerup (gift med NFT-træner Jens 
Arne Hansen, red.), som i øvrigt også var 
en dygtig springrytter dengang, så hende 
kendte jeg i forvejen. 

– Vi kom så til at snakke om travheste, og 
så var det jeg sagde til Keld: ”Dét dér med 
at køre et par omgange inde på travbanen, 
det kan enhver idiot da finde ud af!”. Keld 
svarede så: ”Ja, du kan sgu ikke!”, og så end-
te det med et væddemål, hvor jeg tog ned til 
Arvid Olsen på Skovbo for at få licens. 

Den første hest, Knortin, duede ikke, 
men til gengæld havde Søren Kolberg stor 
succes med den næste, Jesper Søgård, der 
inden for kort tid vandt syv løb for den ny-
startede amatør.

For meget træning
Søren Kolbergs første rigtige toptraver var 
Duncan Line, som han købte på Derbyauk-
tionen i 1997.

Som 2- og 3-års viste Sherwood Lo-
bell-sønnen store evner, men fik sit egent-
lige gennembrud som 4-års, hvor Duncan 

Line vandt sine første fire starter, og siden 
kom med i Derbyet på et wildcard. 

– Duncan Line løb faktisk over evne som 
2-års, hvor han fik rekord 1.16,5, men gik 
lidt i stå som 3-års, fordi den havde fået for 
meget træning som 2-års, siger Søren Kol-
berg. 

– Som jeg husker det, målte den kun 154 
cm; det var en lille og spinkel hest, som 
aldrig kunne blive en 3000 meter-hest. 
Jeg vidste godt, at den aldrig nogensinde 
kunne vinde Derbyet, og derfor kunne jeg 
ligeså selv tage den der. Vi havde nummer 
otte i Derbyet og blev vist nummer ni bag 
Dragon Flamingo, men det var da en meget 
sjov oplevelse. 

– Den måde Duncan Line var bygget på, 
var årsagen til, at han fik for meget træning, 
men jeg vidste ikke bedre dengang – det 
lærte jeg først senere. 

– Det gik meget bedre tre år senere med 
Super Yankee, der blev nummer fire i Der-
byet for Jörgen Sjunnesson – på dét tids-
punkt var jeg også blevet noget klogere. 

Søren Kolberg har desuden været med 
i Dansk Trav Derby med Cocky, der med 
Erik Adielsson i sulkyen sluttede uplaceret 
bag Chock Nock. 

”Det skal sådan en knægt
sgu ikke bestemme” 
De senere år har Søren Kolberg investeret i 
en del heste på den svenske Kriterieauktion 
i Stockholm. Første gang i 2012, hvor han 
købte Ultimo Tango og Four Strong Winds, 
og senest i fjor, hvor han med et bud på 

90.000 SEK fik hammerslag på den 1-årige 
hoppe Diamond Cut. 

Der har selvfølgelig været et par ”fusere” 
imellem, men overordnet set har de svenske 
indkøb været en succes, og især Staro Mc-
Millan, som Søren Kolberg i 2016 købte for 
425.000 SEK har vist sig at være et talent 
langt ud over det sædvanlige. 

Faktisk betegner han den sorte hingst 
som sin bedste hest nogensinde, selv om 
Staro McMillan samtidig er hesten, der har 
givet ham nogle af sine største skuffelser 
inden for travsporten – men hvad var det 
egentlig, som fik slagtermester Kolberg til 
at betale en lille halv million svenske kroner 
for en travhest?

– Det er egentlig Henrik Thomsens 
skyld, at jeg købte Staro McMillan! Jeg har 
igennem mange år taget op til de svenske 
auktioner sammen med blandt andet Hen-
rik Thomsen og Hans Henning ”Kojak” 
Christoffersen, og vi ser på en masse heste 
i løbet af sådan en auktion, der jo varer to 
eller tre dage. 

– Men vi har hver vores måde at se på he-
ste på – jeg har min og de andre har deres, 
og de gider som regel ikke at vente på mig. 
Det tager for lang tid, og så mødes i stedet 
engang imellem og får en kop kaffe, inden 
vi skal ud og se på nogle flere heste. Vi ser 
på 6-700 heste sådan en weekend, så det er 
faktisk meget seriøst. Det er knap så seri-
øst om aftenen, hvor vi får en masse Mari-
astad-pilsnere og så går snakken. 

– Den dag jeg købte Staro McMillan, 
havde jeg faktisk ikke set ret meget på ham. 

Søren og Lotte Kolberg 
foran gården på Blæsen-
borgvej i Slots Bjergby.

PORTRÆT | SØREN KOLBERG

Søren Kolberg elsker fart 
og spænding og har bl.a. 
en racerbil af samme type, 
som man bruger i Dakar 
Rally af mærket Yamaha 
med 315 HK.
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”Skal du ikke over og se på dén?”, var der én 
som sagde, men sådan en dyr hest skulle jeg 
ikke have. Jeg kunne jo godt se, at både Me-
lander og flere af de andre svenske trænere 
var henne og se på ham, og efter at have kig-
get lidt i auktionskataloget kunne jeg godt 
se, at det var en hest, der ville komme til at 
koste måske 2-300.000 kroner. 

– Men jeg skulle nu alligevel lige over og 
se nærmere på ham – sådan lidt i smug – og 
hold da op, det var sgu auktionens flotteste 
hest, syntes jeg. 

– Så kom han i ringen, og der var flere, 
som bød på ham. Jeg var også selv med, men 
da vi nåede til omkring 320.000 stoppede 
jeg. Jeg kunne godt se, at de andre stadig var 
interesseret, men så pludselig råber Henrik 
Thomsen: ”Nå, der gik slagteren vist tør!”.

– ”Det var satans!”, tænkte jeg – ”Det 
skal sådan en forbandet knægt sgu ikke be-
stemme!”, og så endte det med, at jeg købte 
Staro McMillan for 425.000 s.kr. 

Godkendt på 1.15,2
Søren Kolberg tog Staro McMillan med 
hjem til Danmark og efterhånden som der 
blev skruet mere og mere op for træningen, 
begyndte ”rygterne” at sprede sig. Kolberg 

havde fået en stjerne, og det fik man ende-
gyldigt bevis for, da Staro McMillan som 
3-års i maj 2018 blev godkendt på Lunden i 
fornemme 1.15,2/2000 meter! Herefter gik 
det stærkt, og allerede i sin sjette start kva-
lificerede han sig til start i Svenskt Travkri-
terium, hvor Staro McMillan var blandt de 
mere betroede heste. Men det blev desværre 
til galop, fordi staldmanden – Søren Kol-
berg – ikke havde fastgjort en gnægamache 
godt nok. 

– ”Store idiot!”, sagde jeg til mig selv den 
dag. Jeg har lagt tusindvis af gamacher på, 
og så skulle gå galt lige netop dén dag – det 
var sgu surt. Gamachen hang nede under 
hoven og alligevel løb han 1.09 den sidste 
kilometer – det siger jo alt om den hest, 
fastslår Søren. 

Nej tak til 7 millioner
4-årssæsonen blev indledt med to impone-
rende sejr på hhv. Lunden og Kalmar, og 
i sin tredje sæsonstart blev Staro McMillan 
nummer to i et 4-årsløb i Elitloppsweeken-
den i tiden 1.11,1a/2140m – kun slået af 
italienske Zair Wise As. 

– Efter dét løb blev jeg kontaktet af en 
official, som sagde, at der oppe i VIP-loun-

gen sad en italiener og en franskmand, som 
gerne ville købe Staro McMillan, så hvis jeg 
var interesseret, kunne jeg gå op til dem, si-
ger Søren Kolberg.

– Men jeg sagde til den svenske official, at 
hvis de var interesseret, så kunne de komme 
ned i stalden. Og det gjorde de så. 

– De bød en million, og i første omgang 
tænkte jeg, at ”det var da ikke ret meget”, 
men så gik det op for mig, at det var euro de 
talte om. Altså næsten 7,5 millioner kroner. 
Men jeg sagde pænt nej tak – og det har jeg 
aldrig fortrudt. 

– Ja, han ”kiksede” i både Kriteriet og 
Derbyprøven, men det var jo ikke hestens 
skyld. Han kunne lige så godt have vun-
det begge gange, og måske også vundet 
det svenske Derby, og så havde situationen 
pludselig været en helt anden. 

– Staro McMillan ÉR en fantastisk hest 
med en personlighed og udstråling, jeg al-
drig har set mage. Så afgjort den bedste jeg 
nogensinde har haft, og der har sgu været 
nogle stykker gennem årene, siger Søren 
Kolberg og slår en latter op. 

– Jeg er ikke i tvivl om, at Staro McMillan 
til sommer, når baneforholdene er optima-
le, kan gå en 1.09-tid og drømmen er selv-
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følgelig, at han på et tidspunkt vokser op i 
den absolutte elite. 

I skrivende stund har Staro McMillan 
ikke startet siden begyndelsen af novem-
ber måned. Sæsondebuten den 15. marts 
på Lunden måtte droppes som følge af 
den frygtede Corona-virus, der i skrivende 
stund (17. marts, red.) har lammet dansk 
travsport. 

Gåsehud
Staro McMillan er et enestående eksempel 
på Søren Kolbergs træningsfilosofier, hvor 
den tætte kontakt med hesten er alfa og 
omega. 

– Før i tiden sad stort set alle trænere med 
hestene som i en skruetvinge, men det er jo 
ikke den rigtige måde at gøre det på, og de 
er efterhånden også holdt op alle sammen. 
Det svarer til at køre en bil med håndbrem-
sen trukket – man bruger alt for meget ben-
zin, siger Søren Kolberg. 

– Det handler i stedet om at kunne ”mær-
ke” hesten, når man kører. Hvis du gør det 
rigtigt, kan du dirigere den med blot en lille 
bevægelse med linerne. Det er meget små 
ting vi taler om, men når det lykkes, er det 
så man får gåsehud.

– Det lyder måske lidt mærkeligt i man-
ges øre, men man når altså længst, når man 
brænder for dét man beskæftiger sig med – 
hvad enten det er violinspil eller travheste 
– og sådan er jeg bare som person.

– Hvis jeg sidder og snakker med nogen, 
enten sidder jeg og tænker på, hvordan 

Bakketræning hos Kolberg med en højde-
forskel på 62 meter mellem gården og den 
bagerste del af træningsbanen.

Staro McMillan fungerer også som avlshingst, og her fremvises hans første afkom, som dog 
ikke er navngivet endnu.

mine grillarrangementer bliver bedre, og 
hvordan jeg kan sælge noget mere, eller også 
tænker jeg på trav – hele tiden!, siger Søren 
Kolberg, der oprindeligt er uddannet me-
kaniker, men siden skiftede erhverv og blev 
uddannet slagter. 

Han driver i dag Kolberg Kød i Slagelse, 
der har specialiseret sig i grillarrangementer 
til både små og store selskaber. Forretningen 
leverer mad til over 1.000 fester om året, og 
på de mest travle dage har Søren Kolberg op 
mod 30 personer bekæftiget. 

Op ad bakke 
Man bliver unægteligt lidt imponeret over 
de træningsfaciliteter, som Søren Kolberg 
igennem årene har bygget op på familiens 
ejendom i Slots Bjergby, nogle få kilometer 
syd for Slagelse, som den driftige slagterme-
ster købte i 1982. 

– Dengang kørte jeg stadig ud og slagte-
de for folk, og kom blandt andet på vores 
nuværende naboejendom. Jeg syntes rigtig 
godt om området og spurgte, nok mest for 
sjov, hvor længe han havde tænkt sig at blive 
boende, griner Søren Kolberg.

– Det vidste bondemanden jo ikke lige, 
men hvorfor ville jeg dog vide det? Jo, for-
di jeg var interesseret i at købe en ejendom 
her i nærheden. ”Jamen, så skal du prøve at 
gå op til N.N. ovre på nabogården. Hendes 
mand er lige død”! Det gjorde jeg så, og det 
endte med, at jeg købte gården. 

– Siden har jeg opkøbt yderligere syv 
gårde i den nærmeste omegn, så vi nu har 
250 tønder land, der er bortforpagtet, men 
jeg har fået mulighed for at anlægge en træ-
ningsbane mellem markerne på i alt seks 
kilometer, inklusiv en ligeud-bane på 650 
meter. 

– Jeg har tænkt lidt over en overskrift til 
den her artikel, og det kunne være noget i 
retning af: ”Det er op ad bakke at være trav-

hest hos Søren Kolberg”, for der er faktisk 
62 meter i højdeforskel mellem gården og 
den bagerste del af træningsbanen, der går 
helt ned til åen og motocrossbanen, hvor 
jeg også kører forbi indimellem. Det er rig-
tig godt for hestene, og du kan tro de tager 
fat i biddet, når de kommer hen for enden 
af bakken, hvor der er omkring 300 meter 
op til gården. 

De næste stjerner
Foruden Staro McMillan har Søren Kolberg 
yderligere fem løbsheste, heriblandt 3-årige 
Staro Obrigado, som han købte på Kriterie-
auktionen for to år siden for 80.000 SEK, 
og som debuterede med en andenplads på 
Lunden i tiden 1.16,2a/2000m. 

– Han bliver måske ikke så god som Staro 
McMillan, men er ikke langt fra. Jeg var 
godt tilfreds med ham i den første start, 
men nu kommer der jo formentlig til at gå 
lidt længere tid, inden han kan komme til 
start igen pga. al den ballade med Coro-
na-virussen, siger Søren Kolberg.

– Sprezzatura, som jeg købte på den sam-
me auktion som Staro Obrigado, er en mere 
ordinær hest. Det samme gælder Elbow. 
Han er meget humørbetonet og nogle gan-
ge gider han bare ikke, og så kan han kom-
me ind med meget lav puls uden at have 
vist noget som helst i løb. Måske er der en 
lille ømhed, der generer ham, men nu har vi 
behandlet ham et par steder, så satser vi på, 
at det bliver bedre.

– Diamond Cut er kørt til og traver fint 
herhjemme, men vokser temmelig meget i 
øjeblikket og er allerede 164 cm i stang, så 
det er en stor hoppe. Det er en hest, man 
glæder sig til at komme ud og køre med 
hver gang. Hun har måske lidt tempera-
ment, men hvis hun fortsætter som hun 
gør, kan hun godt tænkes at komme til start 
som 2-års, slutter Søren Kolberg.  

PORTRÆT | SØREN KOLBERG
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LAVEC  KRONOS 
5.783.514 SEK - 1.09,9

ENJOY LAVEC - DAME LAVEC

Lavec Kronos er opstaldet på Hovhedegård Hestecenter ved Støvring.
Læs mere på www.hovhedegaard.dk – Kontakt Kaj Jensen på 6175 3668 eller Jeanette Jensen på 2393 4870

Fra 2020-sæsonen rykket op som AB-hingst

NY AVLSHINGST I DANMARK!
Verdensrekord af Lavec Kronos for 4-årige hingste og vallakker på 1000m bane, da han vandt Prix 
Cagnes Sur Mer på Jägersro i tiden 1.10,2a/1609m. Præmie 300.000 s.kr.

Sejrede som 4-års i Sprintermästaren på Halmstad i både forsøg og final på tiden 1.10,7a/1609m. 
Præmie 1.157.000 s.kr.

Vinder af Hugo Åbergs Memorial på Jägersro som 5-års i tiden 1.09,9a/1609m. Præmie 1.000.000 s.kr.

Vinder af Hugo Åbergs Memorial på Jägersro som 6-års i tiden 1.10,0a/1609m. Præmie 1.000.000 s.kr.

Sejrede i Årjängs Store Sprinterlopp som 5-års i tiden 1.12,4a/1640m. Præmie 500.000 s.kr.

Vandt Gulddivisions-finalen på Solvalla som 5-års i tiden 1.11,3 voltestart. Præmie 300.000 s.kr.

En helsøster til Lavec Kronos, Naga Morish, er mor til den store stjerne GREEN MANALISHI (Muscle 
Hill). I USA vinder af 1.152.359 USD som 2-og 3-års og rekord 1.08,7. 

LAVEC KRONOS ER ANMELDT TIL BREEDERS CROWN FOR 2- 3- OG 4-ÅRS I SVERIGE MED 
1.600.000 S.KR. I BÅDE 3- OG 4-ÅRSFINALERNE I FØRSTEPRÆMIE.

PRIS: 0 + 12.000 kr.  + moms



OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTE LADER RESULTATERNE TALE

NY HINGST OPSTALDET PÅ HOVHEDEGÅRD
Muscle Hill-sønnen Hillustrious. Introduktionspris 0 + 12.000 kr. + moms

C D
Har tjent over en halv million kroner 

i få starter i Frankrig.

CALLE CROWN
3.263.858 SEK, har bl.a. vundet på 

1.11,1a/2100m på Vincennes og er dansk-
opdrættet af Lene & Helle Hjorth.

AMAZING DYNAMITE
Fire sejre i træk i Frankrig og 

600.000 kr. indtjent.

VALOKAJA HINDØ 
En af Danmarks hurtigste heste med tiden 
1.09,3a/1609m, vandt 1,6 mio kr. i 2019 

og er allerede på 700.000 kr. i 2020.

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

FLERE KAN KOMME TIL - FØLG MED PÅ TRAVAVL.DK

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

BROADWAY HALL | CASH GAMBLE 

DONATO HANOVER | EXPLOSIVE MATTER

GIFT KRONOS | GIGANT NEO | HELPISONTHEWAY

MUSCLE MASSIVE | S J'S CAVIAR

SPIL MED DE
 BEDSTE!

18+ | StopSpillet.dk | ROFUS.nu

Spil med på derby25.dk 

GREAT CHALLENGERS AFKOM ER STADIG FLYVENDE

LÆS OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTEKATALOG ONLINE PÅ WWW.TRAVAVL.DK
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PORTRÆT | RENÉ KJÆR

René Kjær er en
multikunstner inden

for travsporten. Træner,
catchdriver og tipsekspert 
står der på CV’et for tiden.

Foto: Carsten Rabjerg

 René Kjær 
 – catchdriveren med de 

 mange kasketter 
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Tekst: Kim Nielsen

René Kjær har fået sin opvækst på Nykø-
bing Falster – både som person og som 
travkusk. Han startede i ponysporten, fik 
senere licens og tog så trænereksamen. Han 
har både været privattræner på Stutteri Fø-
nix og har været almindelig ”public travtræ-
ner”, hvor han i årene lige efter årtusindskif-
tet havde omkring 30 heste i træning.

I 2004 fik han et tilbud om at komme til 
Fyn og blive privattræner for Leif Hansen, 
og det tog han imod. ”Dan Beton-man-
den”, som Leif Hansen blev kaldt i daglig 
tale, havde omkring 8-10 heste, som René 
Kjær skulle tage sig af. 

– Jeg var privattræner hos Leif Hansen i 
et års tid. Så fandt vi ud af, at vores kemi 
omkring hestene ikke passede sammen.

– Så stod jeg dér. Og da jeg tidligere hav-
de haft med adfærdsvanskelige børn at gøre, 
søgte jeg et lignende job på Fyn. På den 
måde havde jeg en basisindtjening, fortæller 
René Kjær, der havde dette civile job i nogle 
år, inden det blev travsporten fuldt ud.

Drømmen var mest at køre løb
Efter årene på Falster med mange heste i 
træning, var tanken med flytningen til Fyn, 
at han ville skære ned på antallet af træ-
ningsheste og have en stald på omkring ti 
heste. Og så ellers køre flere løb for andre 
rundt om i landet. Men hvordan endte det 
egentlig sådan?

– Det har givet lidt sig selv hen ad vejen. 
Jeg har altid syntes, at den sportslige del 
– suset med at køre væddeløb – har været 
større end at lave en plag klar til prøveløb.

– Jeg har nydt begge dele, og på Falster 
var jeg i starten på Stutteri Fønix, hvor 
jeg lavede heste klar. Begge dele har været 
spændende.

– Måske var det min utålmodighed ved at 
skulle vente på en unghest. Så det tippede 
over på et tidspunkt.

– I 2005 bliver jeg kontaktet af Pauli An-
dersen. Han var kommet til skade med sin 
arm, så han ville gerne have mig til at køre 
alle hans heste i en periode. Samme år vandt 
jeg for første gang DM for Travtrænere.

– Da jeg vandt DM, var det egentlig 
springbrættet til, at folk fik øjnene op for, 

hvem jeg var og for mine køreevner. Den 
drøm jeg havde om primært at køre løb, 
kunne nu realiseres, og qua at det gik så 
godt, så blev man mere motiveret til at fort-
sætte, siger René Kjær.  

Faste samarbejdspartnere
Når man lever som catchdriver, så er man 
afhængig af, at der er kunder i butikken 
i form af andre trænere og amatørtræne-
re. René Kjær har et fast samarbejde med 
Gitte Madsen som førstekører. Han har 
også et fast samarbejde med Morten Juul, 
hvor Birger Jørgensen og Kjær primært 
kører staldens heste – alt afhængig af, 
hvad der ligger bedst til den enkelte. Han 
kører også en del for Kaj Jensen. 

Men især hos mange amatørtrænere er 
René Kjær ofte en eftertragtet kusk. Li-
geledes blandt dem, er der et par stykker, 
som han haft et mangeårigt samarbejde 
med.

– Jeg har det nok allerbedst med at køre 
amatørtrænede hest. Der har været rigtig 
mange gode kunder gennem tiden. 

– Jeg vil gerne fremhæve Karsten Holm 
og Søren Jørgensen. De har været der for 
mig altid, og der er også andre, som har 

været der i mange år. Dem der har støttet 
mig i mange år, de har også en fordel, hvis 
jeg får tilbudt to køreture i samme løb.

– Jeg er rigtig glad for de mange faste 
kunder, jeg har haft igennem tiden både hos 
de professionelle og hos amatørerne. Men 
viser du ikke noget, så får du ikke noget. 
Der er ikke langt fra succes til fiasko, bedy-
rer René Kjær. 

Som en af de professionelle kuske i lan-
det, som vinder flest løb, så har René Kjær 
også været nomineret som ”årets kusk” en 
del gange til gallaen. Men hvilke mål sætter 
catchdriveren med et snit på 117 sejre og 
knap 2,8 mio. kr. pr. sæson de seneste fire 
år sig egentlig? 

– Jeg sætter mig aldrig konkrete mål. Jeg 
har oplevet i mine yngre dage, at når jeg sat-
te mig nogle mål, så nåede jeg dem ikke. 
Men man altid kan have drømme – vinde 
Derbyet, vinde et klassisk løb eller bare vin-
de et helt almindeligt løb. 

– Jeg håber selvfølgelig altid, at jeg kan nå 
100 sejre og indkøre mere end de 2-3 mio. 
kr. om året, som jeg har ligget på i mange år, 
lyder det fra Kjær.

Der er ingen tvivl om, at René Kjær er 
konkurrencemand til fingerspidserne. Han 

René Kjær har primært valgt en tilværelse som catchdriver, som er hans hovederhverv.
Men han har flere roller inden for travsporten, og elsker sin tilværelse som kusk,

træner og tipsekspert, hvor han samtidig har det sociale
aspekt for øje med at skaffe nye hesteejere til sporten via anpartsstalde.

Største sejr i karrieren kom i Dansk Trav Derby 2016, hvor René Kjær vandt med Axel. 
Foto: Burt Seeger
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har vinderinstinktet, vil bare vinde og vil 
være med i toppen.

– Det allervigtigste er, at hvis jeg pludselig 
ikke kan vinde løb, og jeg ikke kan se en 
økonomi i det, så må jeg stoppe. Jeg har et 
mål om at være på toppen. Hvis jeg ikke 
kan være med på toppen, så vil jeg ikke være 
med. 

– Der er alt for meget, som bliver tilsi-
desat, når man er i den her sport. Venner 
og andre interesser bliver tilsidesat. Jeg gider 
ikke bruge så meget tid og lide de afsavn, 
hvis ikke der er en gulerod – både sportsligt 
og økonomisk, mener René Kjær.

Derbyet er og bliver det største
Siden 2006 har der kun været tre år, hvor 
René Kjær ikke har ligget på over 100 sejre 
årligt. Indtjeningsmæssigt er der i samme 
periode kun ét år, hvor han ikke har indkørt 
mindst 2 mio. kr. til hesteejerne. To gange 
har han rundet 3 mio. kr.

Rekordåret var 2018, hvor han i 850 
starter sejrede 133 gange og indkørte godt 
3,3 mio. kr. De 133 sejre gav ham for før-
ste gang landschampionatet, som han dog 
måtte aflevere pænt igen sidste år til Birger 
Jørgensen.

Allerede i 2006 vandt han sin første stor-
løbssejr, da han gik til tops i Jydsk 4-årings 
Grand Prix med Gitte Larsen-trænede Kas-
sio Roland. ”Den røde løber”, som den blev 
kaldt, var samme år anden i Dansk Trav 
Derby efter Kanonis Lobell – begge de to 
resultater kastede hver 250.000 kr. af sig i 
præmie. Den første klassiske sejr var sejren 
i Dansk Trav Kriterium med Axel i 2015, 

og året efter kom så dét, der indtil videre er 
højdepunktet i karrieren.

– Min største oplevelse er 100% Derbyet 
i 2016. Da røgen havde lagt sig, forstod jeg 
pludselig, hvorfor alle snakkede om, at dét 
at vinde et Derby var så stort. Jeg tænker 
tilbage på, da jeg var en lille dreng, der var 
på efterskole og kørte ponyer, og lidt se-
nere nogle middelmådige heste. Dengang 
drømte man om bare at kunne være med 
i et Derby. 

– Men at vinde det. Det var som en film, 
der løb igennem mit hoved. Familien, ung-
dommen, tårerne væltede bare ud. Det var 
en forløsning, da jeg kørte over målstregen.

– Der skal være et eller andet, der er det 
største, og det er for mig at vinde Dansk 

Trav Derby, siger René Kjær, der mangler 
sejr i Dansk Opdrætningsløb på CV’et.

Dansk rekord i Frankrig
Som topkusk har René Kjær deltaget i 
mange kuskematcher igennem tiden. DM 
har han vundet tre gange – i 2005, 2010 
og 2012.

I 2013 deltog han i VM for Travkuske i 
Frankrig, og det står også som en af de stør-
ste oplevelser, hvor han i alt kørte 20 løb på 
flere forskellige baner.

– Det var en fantastisk uge. Vi så alle de 
fineste steder, vi blev båret på hænder og 
fødder og følte os som konger og baroner. 
Der er vist aldrig en dansker, der har prøvet 
at vinde fire løb på en uge i Frankrig. Jeg 
endte samlet set midt i det hele, for de an-
dre jeg kørte, var så pivringe.

– Det var ærgerligt, at der ikke var et par 
stykker, som jeg kunne have fået et par min-
dre placeringer med. Så kunne jeg have væ-
ret endt langt fremme i stillingen, fortæller 
René Kjær. 

Med sine fire sejre i 20 starter havde han 
lige så mange sejre som Pierre Vercruysse, 
der vandt VM før Björn Goop og Eirik Høi-
tomt, hvor danskeren endte som nummer ni.

Træneren René Kjær
René Kjær og Tina Ottosen bor på Kjærgår-
den, som ligger i den lille idylliske by Tårup 
lidt syd for Nyborg med få kilometer ned 
til Storebælt, hvor man ser broen mellem 
trætoppene i det bakkede terræn.

Travparret har ti bokse, både vinter- og 
sommerfolde, skridtbånd, en ligeud-bane 
samt en kuperet træningsbane på 1.000 
meter med udsigt over Storebælt. Men som 
tingene er skruet sammen nu, så står parret 

René Kjær forsøger at få nye mennesker ind i travsporten via anpartsheste. Med god hjælp 
fra sin bedre halvdel Tina Ottosen, som står for meget at det praktiske og sociale.
Foto: Burt Seeger

René Kjær har vundet DM tre gange, og har været med til både EM og VM. Her ses Kjær til 
EM i 2012 i Tyskland, hvor han vinder et løb iført Dannebrog. Foto: Carsten Rabjerg

PORTRÆT | RENÉ KJÆR
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6.00. Så tager René sig af træningen, folde-
ne, træningsbanerne og alt den udvendige 
vedligeholdelse.      

– Jeg har hele tiden fingeren på pulsen 
med formen, hvor jeg tester dem i inter-
valarbejder i lavt tempo her på gården, hvor 
vi har fantastiske rammer til at lave gode 
startheste.

– Er der længere tid mellem starterne, kan 
jeg godt køre på banen. Jeg har valgt at køre 
3 x 1.600m i hurtigarbejde på banen med 
2-3 minutter imellem hvert. 

– Jeg kører dem aldrig i bund, så det fore-
går imellem 1.30 og 1.50-tempo, alt efter 
hvilket individ, det er. Jeg synes, at jeg kan 
holde utrolig god form på hestene efter det 
koncept, forklarer træneren.

Foretrækker anpartsheste
René Kjær er i øjeblikket træner for to an-
partsheste med hver deres vidt forskellige 
koncept. Atletico var i starten ”Fynbohe-
sten”, og det blev senere til Stald Atletico, 
hvor der er rigtig mange anpartshavere, der 
hver betaler 1.000 kr. årligt for alt.

Sidste år fik han Key Largo i træning som 
anpartshest for Jackpot Club. Da dette pro-

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 og Europæisk 
5-års Mesterskab. Den svenske avlskommission vurderede Yield 

Boko til at have høj avlsværdi med flotte 77 point. Far til en af 
Europas hurtigste 2-åringer i 2019; Global Badman 1.13,8. 

Eneste Viking Kronos-søn opstaldet som avlshingst i Danmark. 
PRIS: 0 + 10.000 kr. + moms

CLASSIC GRAND CRU YIELD BOKO

jekt udløb ved årsskiftet, var René Kjær og 
Tina Ottosen ikke sene til at stable et nyt 
anpartsprojekt på benene, da hesten jo hav-
de gjort det fremragende. Navnet blev Stald 
Kjærgo med kun 10 anparter, hvor deltagel-
sen koster noget mere end i Stald Atletico.

– Som person vil jeg gerne give noget til-
bage til sporten. Jeg kæmper for at få nye 
mennesker ind i sporten. Det forsøger vi 
med vores anpartsprojekter. 

– Det er lige fra kendisser som Bjar-
ne Henriksen, Trine Dyrholm og Peter 
Gantzler til menigmand. Alle er lige vel-
komne, og alle er lige stolte af at være med, 
når vi starter.

– Vi lægger meget vægt på det sociale. Vi 
holder sommerfest, foredragsarrangemen-
ter, og så er anpartshaverne ofte til stede, 
når hestene starter, fortæller René Kjær, 
som mere betragter travhestene som hobby 
end en investering som hesteejerne.

– Du skal ikke forvente at tjene penge 
på at være hesteejer. Det er en hobby, men 
det sjovt at være med for små penge i en 
anpartsstald. Ejerne har noget spænding, 
og kommer på banerne og får noget socialt 
samvær samtidig med, at de ser hestene, 

Det er vigtigt, at man
som spiller bakker
op om at spille hos

Derby25, med tanke på
at alt overskuddet

går tilbage til hestevæd-
deløbssporten

selv for alt det praktiske omkring hestene, 
og derfor vil de maksimalt have fem heste 
på gården. Ud over Tinas gamle hyggehest 
Sam Blågul og hendes løbshest Cato Kjær-
gården, så er René Kjær i dag træner for de 
to anpartsheste Key Largo og Atletico.

Tina Ottosen har et kommunalt fuldtids-
job på et bosted, og derudover står hun for 
at passe stald, fodre, rense og pleje hestene, 
som hun lukker ud på fold hver morgen kl. 



og også spiller lidt på dem, fortæller René 
Kjær. 

Også omkring anpartsprojekterne træk-
ker trænerens bedre halvdel et stort læs. 
Hun står for meget af informationen om-
kring hestene, og så er det også primært 
hende, der tilrettelægger de sociale aktivi-
teter.

– Tina er dygtig til at sende info ud. Det 
vil folk gerne have. Der er ikke én, der spør-
ger, hvornår skal hesten starte, hvad han 
den tjent osv. Det er vi på forkant med, be-
dyrer René Kjær.

To gange ”Årets Hest”.
Selv om det er som catchdriver, at René 
Kjær har opnået de største resultater, så kan 
han med stolthed også fortælle om sine bed-
ste resultater som træner.

– Det første lidt større løb, jeg vandt med 
en egentrænet hest var Lord Valentines 
Mindeløb på Musketerdagen. Det var med 
Let’s Bet, som vi i sin tid købte af Flem-
ming Reinholdt. Den stod uden de store 
resultater, men vandt de første fem starter 
med mig som træner. Desværre brækkede 
den ned derefter.  

– Men det er også lidt sejt at have ”Årets 
Hest” to gange i København for sådan en 
lille træner som mig. Det kan Tina og godt 
tillade os at være stolte over, lyder fra René 
Kjær, hvor det sidste år var Key Largo, der 
løb med titlen, ligesom Summer Day gjorde 
det i 2013.

Nu også tipsekspert
Ud over kasketterne som catchdriver og 
træner, har René Kjær hver uge også den 
grønne hat på som tipsekspert for Derby25.

Det startede med Kjærs Corner, som 
Dansk Hestevæddeløb lancerede i foråret 

René Kjær på træningsbanen ved sit træningskvarter Kjærgården ved Tårup på Fyn. I bag-
grunden anes Storebæltsbroen. Foto: Kim Nielsen

René Kjær på arbejde for Derby25 i det faste indslag ”Kjærs Corner”, hvor catchdriveren 
rådgiver spillerne om plus- og minusheste. Foto: Skærmbillede

PORTRÆT | RENÉ KJÆR

2019. Dén bold greb og overtog Derby25, 
hvor Kjær blev spilleselskabets spydspids, da 
de gik i luften i maj sidste år.

– Den insiderviden jeg har, den forsøger 
jeg at præge Kjærs Corner med. Jeg kender 
alle hestene og alle kuskene, og det er ud 
fra selve løbssituationen, som jeg forsøger at 
forudse, at jeg kan give spillerne noget til 
deres analyse af løbene. Det er ikke bare at 
køre sin egen hest. Det er også at køre de 
andres. 

– Når jeg har kunnet tippe så mange 
vindere til Derby 25’s kunder, så er det for-
di, jeg sætter mig ind i detaljerne. Jeg ser 
masser af video igen og igen, og forsøger at 

forudse løbsafviklingen. Det er hér, jeg kan 
gøre en forskel som tipsekspert, mener René 
Kjær, som har opfundet et nyt begreb, som 
han kalder ”minushesten”? 

– Ja, jeg er blevet lidt skudt i skoene af 
de andre aktive, at jeg har deres hest som 
minushest. Men det vil jeg ikke gå på kom-
promis med. Det betyder ikke, at de har 
en dårlig hest. Men det er løbssituationen, 
startsporet, med eller uden sko osv., der gør, 
at hesten denne løbsdag efter min vurdering 
er en favorit i fare, og som jeg så kalder en 
”minushest”. 

– Og jeg tror, at jeg har haft ret ni ud af ti 
gange, griner René Kjær. 

– Når jeg er særlig glad for, at det blev 
Derby25, så er det med tanke på, at alt 
overskud går tilbage til hestevæddeløbsspor-
ten. Derfor er det vigtigt, at man som spiller 
bakker op om at spille hos Derby25, fastslår 
tipseksperten.

Elsker tilværelsen
Der er ingen tvivl om, at Falsterdrengen har 
fået lige nøjagtig den tilværelse, som han 
drømte om som ung teenager, hvor han har 
formet den undervejs til dét, som den er i 
dag. 

– Jeg har mange kasketter på. Der er så 
mange facetter i sporten. Der er den sports-
lige, der er den sociale, og der er den spille-
mæssige del. Jeg er med på alle tre dele, og 
jeg elsker min tilværelse, lyder slutreplikken 
fra René Kjær.   
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e.  Super  Arn ie  u .  Easy  Bean -  Songcan

Kontakt: www.bellingatrav.se, hello@bellingatrav.se, +46 73 334 85 77

Noras Bean
77  s t :22- 18- 1 1 ,  * 1 . 1 1 , 1am,  12  035 653 SEK

Kanonstar t  i  ave ln !  2-år ige

Fet lock  Jo in t  (DK)  s log enke l t

v innaren  av    Svensk  Uppfödn ings-

löpn ing ,  Reve lat ion  (e .Readly

Express ) ,  när  han på Jägers ro  i

september  2019  segrade i

över lägsen s t i l  på  1 . 16 ,5/1 .640m

med vo l t s tar t .  Tage chancen at

få  d in  egen l i l l e  bønne!  

PRIS 2020: 750 DKK vid bokning, 8.500 DKK

vid levande föl. Moms och veterinäravgifter

tillkommer. 

 

Erbjuds på färsk semin (AI) på Grytåsa

Ridcenter. Danska gäster inackorderas 

för 60 DKK/dag. Även tillgänglig med fryst

sperma i Danmark på förfrågan.  

Muscles Wiking B.R.
e.  Musc les  Yankee u .  Sappho B lue  Ch ip  -  Cred i t  Winner  

23  s t : 15-4- 1 ,  1 . 1 1 ,2ak ,  4  198  1 17  SEK

PRIS 2020: 750 DKK vid bokning, 8.500 DKK

vid levande föl. Moms och veterinäravgifter

tillkommer. 

 

Endast naturlig betäckning på Grytåsa

Ridcenter. Danska gäster inackorderas 

för 60 DKK/dag.  

Boka två eller fler ston till våra hingstar
och få 20 % rabatt på fölavgiften!

Unghästs t jä rnan som segrade i

b land annat  Europe i sk t  t reår ings-

championat ,  Norsk t  T ravk r i te r ium

och Norsk t  T ravderby .  L in jeav lad

2+4 på Va l ley  V ic tory  och  bör

passa f in t  på f ranska s ton  och

ston  som är  av lade på Super

Bowl/Star ' s  P r ide .     

 Uppstallning: Grytåsa Ridcenter, 45 km från Helsingborg, 100 km från Malmö

B E L L I N G A  H Ä S T C E N T E R  P R E S E N T E R A R:



PORTRÆT | ÅRETS AMATØRKUSK 2019

Skive-amatøren Martin 
Andreasen havde en flot 
2019-sæson, og blev 
kåret som ”årets amatør-
kusk” ved gallaen i januar.
Foto: Lasse Jespersen
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Tekst: René Wibholdt

Martin Andreasen er en af landets flittigst 
startende amatørkuske, og han får noget ud 
af det. I fjor vandt Andreasen 18 løb, hvoraf 
halvdelen var som gæstekusk på andres heste. 
Tre af dem havde han aldrig kørt før. Sports-
ligt er 2019 hans bedste år nogensinde.

Martin, der også er amatørtræner, blev i 
1983 født ind i travsporten. Han er søn af 
Anton Andreasen – ham med Gardenia-he-
stene – så der nok af materiale at arbejde 
med.

Vel siger Anton, at alt er til salg, men fa-
milien beholder nu alligevel en del hopper, 
som efter væddeløbskarrieren skal forsøges 
i avlen. Med 13-14 følhopper er Anton og 
familien en af Danmarks største opdrættere. 

Hestene holder til på en 30 hektar stor 
gård i udkanten af Karup ved Viborg. Det 
er her, Martin er vokset op. Et par stenkast 
væk bor hans mor og far i et parcelhus. De 
to familier har byttet bolig, så hustruen Rik-
ke og Martin og deres tre børn er flyttet ind 
på gården, som er ved at blive istandsat og 
moderniseret. Martin lever af være beslags-
med og har således med heste at gøre 24 
timer i døgnet. 

– Vi er en stor hestetosset familie, siger 
Martin og griner.

Anton har passeret de 74 år og vil gerne 
skære antallet af avlshopper ned til en halv 
snes stykker. Og det er ingen hemmelig-
hed, at han er vild med avlshingsten Great 
Challenger. Han har altid levet af landbrug, 
og havde tidligere en stor besætning af 
kødkvæg. På et tidspunkt var der omkring 
500, nu er der 15 tilbage. Nestor er fortsat 
aktiv på gården, men har for længst over-
ladt aktiviteterne på den stenmelsbelagte 

oval til sønnen. Martin fungerer som fami-
liens travtræner og repræsentant for Gar-
denia-hestene, hvoraf Photo Gardenia (Ens 
Snapshot-U G Rådhuskroen) med 30 sejre 
og 624.000 kr. samt årgangshesten Casino 
Gardenia (Great Challenger-Nala Waltz) 
med 11 sejre i 31 starter og 406.000 kr. på 
kontoen er et par af de allerbedste. De to 
vallakker er i øvrigt begge ejet af Michael 
Thorup og Camilla Merrild. 

Første start i udlandet
Som amatørkusk blev det i alt til 339.550 
kr. i indkørte præmier sidste år. Antallet af 
sejre gav en ekstra bonus i form af en køre-
tur i Frankrig.    

I slutningen af januar startede Martin 
således for første gang i udlandet. Som 
Danmarks repræsentant deltog han i Cou-
pe d’Europe des Amateurs, som blev afvik-
let på hovedstadsbanen Vincennes i Prix 
d’Amerique-weekenden. Han sad bad itali-
eneren Ticket To Ride, som i startøjeblikket 
blev generet groft af en fejlende hest. Sulky-
erne hang sammen, og så var dét løb kørt.

– Det var bare brandærgerligt! Men det 
var en fantastisk oplevelse at se banen, og 
sikke et underlag at køre på. Man kan næ-
sten ikke høre, når hestene løber. Jamen 
bare staldforholdene, det var jo som en lille 
by, hvor der var styr på det hele. Staldterræ-
net var f.eks. belagt med et gummilag, siger 
Martin med et stort smil.  

Herefter gik turen fra Paris til Karup – 
hjem til træningen og de daglige pligter i 
stalden.   

Martin og hopperne
Seks af de otte individer på Martins træ-
ningsliste er hopper. De var medvirkende 

til cifrene fra i fjor, hvor Martin som ama-
tørtræner startede 118 gange. Det blev til ni 
sejre, 19 andenpladser og 19 tredjepladser og 
235.000 kr. til familien Andreasen og alle de 
andre medejere. 

Amazone Shadow (Turbo Sund-Pitezza) 
skaffede ham tre sejre og blev staldens mest 
vindende hest med 62.050 kr. I Derbyweek-
enden vandt hun finalen i det prestigefulde 
amatørløb, Amatør Elite Cup, på Lunden 
med 20.000 kr. til vinderen. 

Det er den største præmie, Martin fik i hus 
i et løb i 2019. Løbsspeakeren satte ord på, 
da Martin passerede målstregen: ”Mester-
lig kørsel. Martin Andreasen holdt hovedet 
koldt”. 

– Amazone Shadow er en slider og har et 
godt væddeløbshoved, fortæller Martin og 
tror, der venter hende flere sejre.

Daniella Gardenia (Great Challenger-Pi-
tezza) fik to sejre og fem andenpladser i 
10 starter og tjente 58.250 kr. Ved sejren i 
Billund sagde løbsspeakeren, at Martin gav 
hoppen et drømmeløb. Årets store udfor-
dring var Dansk Hoppe Derby, hvor Dani-
elle Gardenia løb 1.14,7a/2000m og endte 
lige uden for præmierækken. Hun lå ellers til 
en tredjeplads, da feltet ramte opløbet. Som 
forklaring på det skuffende resultat siger ku-
sken, at hoppen var syg. Hun har ikke startet 
siden.

– Daniella Gardenia kom til skade i fol-
den, men ser brandgodt ud nu. Hun kom-
mer tidligst til start til sommer, siger Martin 
og bliver straks suppleret af hustruen Rikke.

– Det er en ”beholde-hest”. Den er opkaldt 
efter vores store datter, forklarer Rikke...

Euro Girl Gardenia (Trophy Catch-Joline 
Tøll) vandt et enkelt 3-års løb i Odense og 
indløb 54.250 kr. Løbsspeakeren sagde efter 

Martin Andreasen
– amatørkusk

med kompetencer  
Martin Andreasen gør det fremragende i sulkyen, og kører med et stort overblik.

Vi tegner et portræt af Årets Amatørkusk 2019, som i 184 starter kom i top tre 69 gange. 
Heraf blev det til 18 sejre, som blev vundet med 12 forskellige travere.
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målpassagen: ”Forrygende styring af Martin 
Andreasen, som sad lige i hullet”. Måske er 
det hende, der bliver staldens mest vinden-
de i år.  

– Jeg har altid fået meget ud af vores hop-
per, vurderer amatørtræneren.  

Dynamit i stalden
En fjerde hoppe er Danger Dynamite 
(Laughing Stock-Olympia Hanover), som 
hverken kom en tur på æresrunde i 2018 el-
ler 2019, men her i år har Martin tilsynela-
dende fundet melodien med hende. Medio 
februar er det blevet til to sejre i år.

Af staldens øvrige vindere nappede Vik-
ki C N (Great Challenger-Gelinde Shane), 
som nu skal i avlen, en enkelt sejr. Herefter 
skifter vi køn og nævner handicapperen Pe-
gasus Shadow, som stod for to sejre.

En anden vallak på træningslisten er Do 
It Gardenia (Great Challenger-Nala Waltz) 
– en lillebror til Casino Gardenia. Do It 
Gardenia er ved at være klar igen efter en 
gaffelbåndsskade. 

– Det er det største talent, jeg nogensinde 
har trænet, men han har desværre også et 
vanskeligt sind, siger Martin og peger på 
hesten, der drøner rundt i folden med halen 
lige i vejret og ligner en million.

De øvrige på træningslisten er hopper-
ne Applaus Gardenia (Mr Flirt-Cassandra 
Trot) og Elvira Gardenia (Great Challen-
ger-She Loves Marstall). Sidstnævnte har 
ifølge Martin masser af evner, og forventes 
til start til sommer. Den blev i vinter opere-
ret for en ledmus.      

En tilfreds opdrætter
De fleste af hestene på gården går i løsdrift 
og passer sig selv – og der er folde næsten 

lige så langt, som øjet rækker. I løbet af i år 
skal der dog tyndes godt og grundigt ud i 
bestanden, når de mange åringer med for-
bogstavet H skal sælges. 

Og Anton er godt tilfreds med de pris-
niveauer, han oplever på de forskellige 
auktioner. Han holder af devisen, at ”alt er 
relativt”, for hans fokus ligger på at holde 
omkostningerne nede, og så behøver priser-
ne ikke at være skyhøje. 

Ud over grundstammen i avlsmaterialet er 
der inden for de sidste år tilført nyt blod med 
bl.a. Natalie Bork (Beaumont Hanover), D 
K Bork (Great Challenger), Lo Allegretto 
(Legendary Lover K), Wahibra (Orlando 
Vici) samt True Vallee Bay (Stand Strong), 
der er mor til talentet Enjoy The Game, som 
Steen Juul har i træning. Lillesøsteren hedder 
Gabriella Gardenia og er efter Having Said 

That. Blandt 2-åringerne nævner Martin 
to andre, som også kan blive spændende at 
følge. Det er Mi Allegretto (SE) (Canepa 
Hanover-Lo Allegretto) samt Go To Win 
The Game efter Having Said That og Only 
Gardenia, som Martin selv vandt 16 løb og 
indkørte 356.000 kr. med. Only Gardenia 
(Ride The Wave-Ulla A) er klart den bedste 
hoppe, stalden har opdrættet.

Anton har faktisk også opdrættet Ulla A, 
som blev født i 1992. Dengang kaldte han 
sine heste A til efternavn, inden Gardenia 
tog over. 

Forberedelse betyder alt
Martins store forbillede som kusk er sven-
ske Örjan Kihlström, som er kendt for at få 
det bedste ud af de heste, han kører, og som 
aldrig presser sine heste unødvendigt hårdt.

– Jeg prøve at passe på hestene i løbene. 
Hvis det bliver for hårdt, slider det alt for 
meget på dem. Jeg vil gerne have, at de er i 
fuld fart over mål, forklarer han.

For Martin betyder forberedelse alt, når 
hestene skal starte. Og gården har alle de 
nødvendige faciliteter. Løbshestene går ty-
pisk intervaller hver fjerde-femte dag.

– Tidligere har vi kørt intervaller hver 
tredje dag, men det gik ud over deres frisk-
hed og humør. Nu fungerer det bedre, er-
kender han.

Intervallerne bliver kørt på en 800 meter 
lang ligeudbane, hvor hestene løber fem 

Martin Andreasen vandt 18 løb i 2019, og den største pengepræmie (20.000 kr.) blev hen-
tet, da Andreasen vandt finalen i Amatør Elite Cup på Derbydagen med Amazone Shadow.
Foto: Burt Seege

Næsten hele Familien Andreasen var sam-
let i vindercirklen, da Far Martin vandt med 
Amazone Shadow på Derbydagen 2019 
på Lunden. Foto: Burt Seeger
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Der er otte heste på Martin Andreasens træningsliste. Heriblandt Daniella Gardenia, som var 
med i Dansk Hoppe Derby 2019. Foto: Burt Seeger

gange 1300-1400 meter (ud-hjem). Stopur 
og pulsmåling er en del af programmet. 
Rikke rider på flere af hestene, som går dres-
sur bl.a. for at få brugt alle muskler og for at 
få ro i hovedet. 

Unghestene bliver et par gange om ugen 
kørt 12-13 km i skoven for at få en god 
grundkondition, inden de skal skærpes til 
prøveløb. Når de starter første gang, har de 
typisk været på banen fem-syv gange, så det 
meste af forberedelsen foregår hjemme på 
gården.

– Når de har startet, kører vi først inter-
valler med dem på sjettedagen, og vi prøver 
at passe på dem, så de holder længere, poin-
terer Martin.

Ny træner i Skive?
På spørgsmålet, om Martin kunne tænke 
sig at blive travtræner, svarer han klart ja.

– Det bliver bare ikke lige nu. Måske om 
to-tre år. Jeg vil godt lige se, hvordan tinge-
ne udvikler sig i travsporten med økonomi 
og så videre, siger han.  

For Rikke hænger udmeldingen sammen 
med, at Martin er en ”Forsigtig-Per”, der 
vender og drejer tingene igen og igen. Mar-

tin smiler bare og kigger sødt på sin kone. 
Han har det fint med dén karakteristik. 

– Jeg elsker arbejdet med dyrene, og så 
passer travsporten fint til mit konkurrence-
gen. Det er altid spændende at se udviklin-

gen på en plag, fra vi begynder at arbejde 
med den, til den starter, og se hvordan den 
efterfølgende udvikler sig. Det betager mig 
meget, afslutter Martin.

   

TRAVDISCOUNT V/PREBEN SØRENSEN - MOBIL 40986244 - MAIL PS@TRAVDISCOUNT.DK

Køb dit nye hegn hos Travdiscount

VI HAR 
EKSPERTISEN I 
OPSÆTNING. 

KONTAKT OS FOR 
ET TILBUD!

HVIDT DALLASHEGN MED TO RÆKKER LÆGTER 
92 kr. pr. løbende meter + moms

Fås også i farverne sort, grå, grøn og brun.

PLASTSTOLPER 
24 kr. pr. løbende meter + moms

Fås også i farverne hvid, grå, grøn og brun.

SORT DALLASHEGN 
88 kr. pr. løbende meter + moms

Fås også i farverne hvid, grå, grøn og brun.



STUTTERI SHADOW
BYDER VELKOMMEN TIL  SÆSON 2020

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

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.Efterfølgende hopper fra samme ejer: 0 + 9.000 kr.

Flot første sæson i avlen med 32 hopper

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

Topscorer ved DTC’s Hingstefremstilling 2020

TAKETHEM
1.09,2 - 2.841.248 DKK – 56 starter: 19-18-3
FROM ABOVE
D’CHERIE (NEW QUICK)

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. 6.000+MOMS

Takethem bedækker naturligt.

PRIS: 0 + KR. 9.000+MOMS

Wicker Hanover bedækker naturligt.

NY 
PRIS

NY 
PRIS

ANDOVER 
HALL

CANEPA 
HANOVER

CLASSIC 
PHOTO

DONATO 
HANOVER 

EXPLOSIVE 
MATTER

GOOGOO 
GAAGAA

KEN 
WARKENTIN

MUSCLE
MASSIVE 

ORLANDO 
VICI

PAPAGAYO 
E

QUITE EASY 
U S

TWISTER 
BI

VICTOR 
GIO

WISHING 
STONE

PRIS: 4.000 DKK 
ved booking 
+ 4.000 USD 

ved levende føl. 

PRIS: 1.500 DKK 
ved booking
+ 4.000 EUR 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK
 ved levende føl. 

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK
 ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 50.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.500 DKK
ved booking 
+ 2.900 EUR

 ved levende føl.

PRIS: 2.000 DKK 
ved booking 

+ 30.000 DKK 
ved levende føl.

PRIS: 650 USD 
ved booking 
+ 6.500 USD 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 5.000 SEK
ved booking

+50.000 SEK
ved levende føl. 

PRIS: 5.000 SEK 
ved booking 

+ 50.000 
ved levende føl.

PRIS: 3.000 DKK 
ved booking 

+ 44.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 25.000 SEK 
ved levende føl.

ÅBENT 
HUS

ER 
UDSAT!

 

H
old øje m

ed hjemmesiden for n
y dat

o.



STUTTERI SHADOW
BYDER VELKOMMEN TIL  SÆSON 2020

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

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.Efterfølgende hopper fra samme ejer: 0 + 9.000 kr.

Flot første sæson i avlen med 32 hopper

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

Topscorer ved DTC’s Hingstefremstilling 2020

TAKETHEM
1.09,2 - 2.841.248 DKK – 56 starter: 19-18-3
FROM ABOVE
D’CHERIE (NEW QUICK)

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. 6.000+MOMS

Takethem bedækker naturligt.

PRIS: 0 + KR. 9.000+MOMS

Wicker Hanover bedækker naturligt.

NY 
PRIS

NY 
PRIS

ANDOVER 
HALL

CANEPA 
HANOVER

CLASSIC 
PHOTO

DONATO 
HANOVER 

EXPLOSIVE 
MATTER

GOOGOO 
GAAGAA

KEN 
WARKENTIN

MUSCLE
MASSIVE 

ORLANDO 
VICI

PAPAGAYO 
E

QUITE EASY 
U S

TWISTER 
BI

VICTOR 
GIO

WISHING 
STONE

PRIS: 4.000 DKK 
ved booking 
+ 4.000 USD 

ved levende føl. 

PRIS: 1.500 DKK 
ved booking
+ 4.000 EUR 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK
 ved levende føl. 

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK
 ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 50.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.500 DKK
ved booking 
+ 2.900 EUR

 ved levende føl.

PRIS: 2.000 DKK 
ved booking 

+ 30.000 DKK 
ved levende føl.

PRIS: 650 USD 
ved booking 
+ 6.500 USD 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 5.000 SEK
ved booking

+50.000 SEK
ved levende føl. 

PRIS: 5.000 SEK 
ved booking 

+ 50.000 
ved levende føl.

PRIS: 3.000 DKK 
ved booking 

+ 44.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 25.000 SEK 
ved levende føl.

ÅBENT 
HUS

ER 
UDSAT!

 

H
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TEMA | KVINDELIGE KUSKE

Skive-amatøren Merete 
Andersen vandt EM for kvin-
delige kuske i 1975.

DET STÆRKE KØN
– kvindernes debut

som travkuske i Danmark
skete først i 1938
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Tekst: Kenn Erik Bech 

Foto: Arkiv m.f l.

Der skulle gå 81 år fra de første organise-
rede travløb i Danmark, og til det officielt 
i travsportens reglement blev slået fast, at 
kvindelige kuske kunne deltage på lige fod 
med mændene i alle løb.

Datoen den 6. september 1885 regnes 
som den første løbsdag i Danmark med or-
ganiserede travløb. 

Det skete i København, og først i 1966 
meddeltes det gennem den ugentlige publi-
kation Traver-Kalenderen, at der ved Dansk 
Travsports Centralforbunds årlige delegeret-
møde var enighed om, at kønsdiskriminerin-
gen var slut i Dansk Travsport.

Forinden havde der kun været sporadisk 
deltagelse i travløbene af kvinder, men et 
styrt i et dametravløb i 1942, skulle blive 
direkte årsag til, at der i mange år helt blive 
lukket ned for dameløb eller kvindelige ku-
ske i det hele taget. En undtagelse var året 
1960, hvor der var to kvindelige travkuske, 
men ellers gik der 24 år fra ulykken i 1942.

Den første helt store triumf for en dansk 
kvindelig travkusk må siges at være Merete 
Andersens Europamesterskab i 1975. Skive-
kusken blev i det hele taget Dansk Travsports 
første europamester. I 1986 vandt Anne-Ma-
rie Panduro ligeledes Europamesterskabet for 
kvindelige amatørkuske. I 2008 vandt Git-
te Madsen-trænede Magic Sisa Dansk Trav 
Derby, og i 2012 begik Bitten Jensen fra 
Århus den enestående triumf både at blive 
Verdensmester og Europamester!

Sensation – kvinder i sulky
De første kendte løb med kvindelige trav-
kuske i en sulky denne signatur kender, er 
fra 1938 på de to københavnske travbaner 
Charlottenlund og Amager. 

Her kom de første store overskrifter om 
kvinder i travsporten. Vi er i 1938, da der i 
træningen på travbanen i Charlottenlund sås 
to kvindelige kuske! Jamen, det var nærmest 
en sensation. Disse to trænende kvindelige 
kuske var i øvrigt født ind i travsporten. Det 
var Grith Corneliussen, datter af Amager 
Travbanes bestyrelsesformand og Miris Sø-
rensen, senere gift Bügel-Hansen, og datter 
af championtræner Sofus Sørensen. 

Ved travpremieren i Charlottenlund i 
1938 deltog i en travkavalkade også to kvin-
der. Det var igen Grith Corneliussen samt 
Inga Jerichau. Er efterfølgende citat lød 
således: ”Det var så kønt et syn, at tanken 
om dametravløb atter blev modnet!”. Og 
det skete. Men med stor mistillid fra både 

etablerede store travnavne og også fra man-
ge travsportsjournalister, der udelukkende 
var mænd. Der er rigtig mange eksempler 
på dette i travsportens fagblade.

Det kan godt tænkes, at en medvirkende 
årsag til disse dameløb var, at de bestem-
mende mænd i datidens travsport skelede 
til en af den tids populæreste film ”Odds 
777”, hvor divaen Liva Weel kørte travløb 
– og selvfølgelig vandt. 

Også de populære danske svømmepiger, 
der på verdensplan vandt mange medaljer; 
”Lille henrivende Inge”, lig med Inge Sø-
rensen, og også Ragnhild Hveger, gjorde 
måske sit til, at disse dameløb blev en re-
alitet.

I dag er det sjovt at læse, hvordan man 
dengang så på kønnenes ligeberettigelse. 
Ikke for at hænge nogen ud, men den man-
ge gange championtræner N.J. Koster var 
en af dem, der brillerede med mandschauvi-
nistiske udtalelser som ”dameløb egner sig 
mest til dyrskuer”. 

Det skal tilføjes, at de mange kvindelige 
staldfolk, der er nu, var helt ukendt før ca. 
1970 i travsporten. Det var kun mænd, så 
tiden var helt anderledes.

17. juli 1938 debut
for kvindelige travkuske
De spæde idéer om dametravløb blev kon-
kret, da travselskabet i Charlottenlund på 
dagen, hvor Mesterskab for Danmark skulle 
køres den 17. juli 1938, debuterede med et 
kvindeløb i dansk travsport. 

Dette første officielle ”dametravløb” i 
Danmark blev vundet af den 18-årige N. 
Cronhjelm fra Göteborg med hesten Maj-
kat foran Lille Claus med Inga Jerichau. 
Endvidere deltog igen 17-årige Grith Cor-

neliussen, og andre kvindelige kuske var 
blandt andet Fru Træner Knud Hansen, der 
dog til tilskuernes utilfredshed blev diskva-
lificeret med sin kørehest Oberlin. 

I en omtale af disse dametravløb siges det, 
at de mandlige sportskollegaer i travet ikke 
ligefrem står med smil på læben og åben 
favn til velkomsthilsen over dametravløbe-
ne.

Derfor tror skribenten heller ikke, at man 
som fast indslag skal bygge på dameløbene 
som programattraktioner. For ikke at tale 
om ligefrem at blande både mandlige og 
kvindelige kuske i SAMME løb. Det blev 
end ikke nævnt i denne sammenhæng, det 
var simpelthen uden for datidens fatteevne 
i året 1938!

Mr. Skeptik er meget skeptisk
Signaturen Mr. Skeptik synes, at travverden 
var af lave i 1938. Kvindekuskene får dog 
også lidt ros af Mr. Skeptik. Sådan er hans 
tekst i artiklen i et travblad i 1938:

”Interessen for Dameløbene er ret hurtigt 
kølnet, skønt de kvikke og kønne Kørepiger 
tøjlede Krikkerne med al ønskelig Charme, 
Intelligens og Dygtighed”.

Og videre skriver Mr. Skeptik:
”Der er ikke det ringeste tvivl om, at Da-

merne også på dette felt kan hamle op med 
mandfolkene, og en køn ung pige i sulkyen 
kan muligvis bidrage til, at det umiddelbare 
skønhedsindtryk ved sporten styrkes – for 
mellem os sagt: De maskuline hestebetvin-
gere er undertiden lidt vel sjuskede i deres 
påklædning og køremåde, så der er måske 
en mulighed for, at de nu fikser sig lidt op 
for at tækkes de kvindelige medarbejdere. 
Allerede for flere år siden vakte en ung sag-
førerfrue opmærksomhed under morgen-

Grith Corneliussen var en af de første kvindelige kuske i Danmark. Her ses hun i et træ-
ningspas i 1938.
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træningen, hvor hun viste sig i sulky med 
en af gemalens heste som forspand”.

Upper ten standard
Der var også endnu mere positive toner, 
men det var ikke på det faglige, der blev 
fokuseret på, men andre ting. Her skriver 
Sven Borre: 

”Dameløbene blev en absolut succes i 
år, og der er næppe tvivl om, at de vil blive 
gentaget i den kommende sæson. Da jeg for 
første gang i foråret strejfede mulighederne 
for dameløb, så jeg ikke alene trækplaste-
ret og fornyelsen, adspredelsen deri, men 
en vis højnelse af tone og publikum, dress 
og charme. Uden at dette er snobberi tør 
man vel understrege, at denne højelse har 
bragt galopsporten op på et smukt niveau i 
folks omdømme og pressens gennemgående 
i forhold til travet for milde omtale. Hvad 
var nemlig galopsporten uden ”The upper 
ten”, der efterhånden tæller mange hundre-
de. Fotografi af grevinde Y med sin yndige 
terrier og nyeste mand, trespaltet billede af 
direktør M med sin henrivende datter, – ja, 
det skaber stemningen, succeserne. Og mit 
håb var det, og det er det endnu, at dame-
løbene vil hjælpe travsporten derop, hvor 
galopsporten- set fra tilskuerpladserne, be-
finder sig”.

En signatur med navnet Zacki skriver 
endvidere om dameløbet: 

”Flere af damerne kørte fint, og tiderne 
var ikke meget under daglig vande. En af 
deltagerne diskvalificeres for urent trav til 
publikums mishag. Man kan jo ikke forlange 
alverden af damer, der kun har fået kort tids 
øvelse og ikke har mændenes kræfter. Så det 
kan forsvares at gøre kunststykket om”. 

Et enkelt ridetravløb med kvindelige 
kuske blev det til efterfølgende i 1938 på 
Charlottenlund. Det skete den 4. septem-
ber, hvor frk. G. Friis vandt på ryggen af 
Oberlin foran Uarda med frk. K. Sørensen 
efterfulgt af Lille Claus med Fru A. Jørgen-
sen og Burgoyne med frk. L. Wittmack. 
Den føromtalte travjournalist Mr. Skeptik 
har også her en mening om ridetravløb: 

”Publikum var tilsyneladende mindre 
glad for travrideløbet, og efter adskilli-
ges formening tog damerne sig bedst ud i 
sulkyen!”.

Et styrt i 1942 med store følger 
Fremme i 1942 skete der et styrt i et da-
metravløb, som fik – set med nutidens øjne 
– helt urimelige følger for kvindelige kuskes 
deltagelse i travløb i Danmark.

Derbyvinderen fra 1937, Tella The Great, 
deltog i dette løb i 1942, kørt af Grith Cor-

neliussen, og hoppen gik bagover og måtte 
aflives. Løbet blev vundet af Gurli Knudsen 
med Diamant Marshall. 

Selv om det bagefter kom frem, at Tella 
The Great led af en hjertefejl, og at kusken 
således var uden skyld, så blev kvindelige 
travkuske forbudt fremover. 

Kvinder kan ikke holde hjernen kold
Men med dette styrt af Tella The Great i 
1942 med Grith Corneliussen gik de davæ-
rende travmedier fuldstændig amok. At det 
ikke var kuskens skyld, betød intet. 

”Travsporten egner sig ikke for damer 
som kuske, da der bliver kørt med for lidt 
omtanke. Det hele er blevet et jageri, og 
den ene kusk trækker den anden med i det. 
Kvinder har ikke som mænd evnen til at 
holde hjernen kold i enhver situation, de 
bliver alt for ivrige”!  

Sådan skrev Væddeløbsbladet dengang. 
Og derefter lød det: ”Det er næppe sand-
synligt, at vi oftere får dameløb at se.” Men 
samme journalist skriver dog også, at det 
næppe var Frøken Corneliussens skyld, dét 
med styrtet. 

Flere læsere af Væddeløbsbladet prote-
sterede dog kraftigt mod denne svada mod 
kvindelige kuske, men redaktionen på bla-
det fastholdt alligevel denne linje, for, som 
de skrev: ”Dameløb er farlige, fordi damer-
ne ikke har den robuste kraft, der skal til for 
at afværge farlige situationer”.

Først i 1960 var der igen officielle trav-
løb med totalisator med kvindelige kuske. 
I de mellemliggende år blev der kun set 
kvindelige travkuske i enkelte showløb, og 
også ved opvisningsløb ved dyrskuer. Et 
eksempel på et showløb med en kvindelig 

travkusk skete på Charlottenlund Travbane 
den 20. maj 1951.

I 1950 havde den første af utallige Mor-
ten Korch-film premiere. Det var ”De Røde 
Heste”, hvor Gunnar Nu Hansen entusia-
stisk speakede Junker med Poul Reichardt 
til sejr i Derbyet, mens hans filmkæreste 
Tove Maes heppede med fra tilskuerplad-
serne.  

Løbet, der blandt andet kan ses på 
YouTube, havde også træner Gerh. Peter-
sen og travselskabets senere direktør Carl 
Andersen som medvirkende. Filmen blev 
en umådelig stor publikumssucces, og den 
20. maj 1951 afholdtes på Charlottenlund 
Travbane ”De røde hestes løb”, hvor kuske-
ne var skuespillerne fra filmen. 

Og sandelig om ikke Tove Maes aller-
nådigst fik lov til at deltage som travkusk 
i dette ”reklameløb”, der var uden totali-
satorspil. Den succesrige skuespiller kørte 
hesten Jonna Speedway, der efter gentagne 
galopper dog måtte overlade sejren til Karo-
la McElwyn med Jørn Jeppesen foran Kap-
tain Montgomery med William Rosenberg.

Kvindelige travkuske i 1960
18 år senere, vi er nu på Bornholm, hvor 
kvinder lov til at deltage i løbene på den nye 
travbane i 1960. Her var ingen kønsdiskri-
mination – endnu. De generelle regler for 
travsporten i Danmark var suspenderet på 
Bornholm lige i året 1960, og delvis også 
i 1961. 

Det var to gange ”Frøken Lund”, Birgit 
og Birte, der kørte, og de vandt også begge 
sejre, og lod deres mandlige konkurrenter 
kæmpe om de sekundære placeringer. Den 
første kvinde, der vandt, var Birte Lund, 

Det første officielle travløb for kvindelige kuske blev kørt i sommeren 1938. Altså 53 år efter 
den første registrerede væddeløbsdag i Danmark.
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datter af den bornholmske travformand 
C.P. Lund. 

Det skete den 16. juli 1960 til pænt stort 
vinderodds med den 13-årige Myrle Kig-
næs, og det frembragte store overskrifter i 
travreferaterne i de lokale aviser. Resulta-
terne fra løbsdagene i 1960 fra Bornholm 
står i Centralforbundets officielle skrift, 
Traver-Kalenderen, men kun med hestenes 
navne. 

Birte Lund blev senere kendt som Birte 
Jensen, og var nærmest en lokal hoteldron-
ning med flere ejede hoteller. Også Birgit 
Lund vandt travløb i 1960. Hun havde god 
kontakt med blandt andet den bornholm-
ske travtræner i København, Jens Ipsen. 

Birgit Lund deltog i opvisningstravløb 
allerede i halvtredserne ved dyrskuerne, og 
fik en del køreture i travløbene i 1960. Hun 
tog nogle år senere til København, og arbej-
dede for trænerne Jens Ipsen og brødrene 
Jørgen og Walther Kaiser-Hansen.

Efter et enkelt showløb i 1961, igen med 
deltagelse af Birgit Lund og Birte Jensen, og 
flere andre, var det slut de følgende fem år 
på Bornholm med kvindelige travkuske.

Ridetravløb i tresserne
Efter travløbene på Bornholm i 1960 og 
1961 med kvindelige kuske var der ride-
travløb for kvinder på de københavnske ba-
ner i begyndelsen af tresserne både på Ama-
ger Travbane og i Charlottenlund. Der var 
ridetravløb f.eks. i 1963 og 1965, og tidligt 
i sæsonen 1966 ligeledes både på Charlot-
tenlund og i Odense. 

I Lunden deltog bl.a. Inga Bruhn (den-
gang Krieger), og hvor også Lena Hansen 
(dengang Jensen) og Christel Bügel-Hansen 
deltog. Det var netop de to sidstnævnte, der 

blev de første kuske efter lovændringen i 
1966.

Inga Bruhn fortæller:
– Vi var en del piger til ridetravløbene i 
1960’erne, blandt andet også trænerdat-
teren Ellis Petersen, der jo blev gift med 
træner Helge Rasmussen. Vi skulle gå op til 
prøve, og der var også kommet nogle piger, 
der kun havde redet dressur, og de dryssede 
altså af travhestene undervejs ved træningen 
til ridetravløbene, husker Inga Bruhn. 

Inga Bruhn hjalp til hos mange forskel-
lige trænere, bl.a. Mark Ingdam, Walther 
Kaiser-Hansen og Leif Løfgren, og hun har 
også hjulpet med galophestene på Klam-
penborg Galopbane.

– Vi var flere piger, der fik lov til at ride 
med travhestene. Når vi var på Amager 
Travbane, red vi ud i Kongelunden, og når 
det var på Charlottenlund, red vi i Dyreha-
ven, fortæller Inga Bruhn.

Derbyvinder Hawkeye
og Sølvtop-hestene
Inga Bruhn havde dog ikke selv lyst til at 
forsætte som ”rigtig” travkusk. Inga og 
hendes mand Per Bruhn havde i 16 år en 
gård med stutteri i Lynge, og hvor det mest 
kendte opdræt er den smukke Derbyvinder 
i 1985, Hawkeye.

Efter disse år i Lynge flyttede Bruhn-par-
ret nærmere til København, og fandt en 
skøn bolig tæt på Hotel Fortunen og Dy-
rehaven.

– Men efter seks år blev vi åbenbart yng-
re igen, fortæller Inga Bruhn ironisk, og så 
købte vi en gård i Hørsholm.

Her boede parret i seks år, men er nu 
flyttet tilbage til deres hus ved Dyrehaven. 

Travheste har de stadig, og Sølvtop-he-
stene vinder stadig sejre på travbanerne. 
Sølvtop-hestene opholder sig nu hos Kaj 
Jensen på Hovhedegård i Guldbæk i Nord-
jylland.

– Her lever hestene et rigtigt godt heste-
liv, og da vi har et sommerhus på Skagen, 
besøger vi ofte stedet.

Inga Bruhn fremhæver Figaro Sølvtop 
som et dejligt individ, og som de håber, vil 
gøre det godt fremover i løbene.

– Det er vores tredje hest med fornavnet 
Figaro, så man kan se, at vi har været med i 
mange år. Vi er da også inde på, at vi snart 
skal trappe ned, slutter Inga Bruhn.

Flere ridetravløb 
Tilbage til ridetravløbene i tresserne. I 1963 
var der f.eks. ridetravløb både på Amager og 
Charlottenlund. En af initiativtagerne var 
Otto Donatzky, der dengang var driftsleder 
på Amager. En erfaren herre, der selv tilbage 
i 1942 havde overværet det famøse dame-
travløb, hvor Tella The Great var styrtet.

Der var 11 deltagere i det første dameri-
detravløb, og som Ekstra Bladet skrev; ”De 
kæmper om lysestager og kønnenes ligebe-
rettigelse!”. Væddeløbsbladet bringer her et 
foto af disse 11 plus Lena Jensen sammen 
med den trefoldige danmarksmester Ruder 
Konge.  

Fra venstre ses Kate Pedersen/Asanipigen, 
Jytte J. Jensen/Cimbria, Lena Jensen, Sol-
veig Høgsted/Charlotte, Inga Krieger/Em-
peror, Christel Bügel-Hansen/Adjudant, 
Ruder Konge, Karin Blomgren/Chan, Anni 
Jonassen/Equus The Great, Ellis Gerh. Pe-
tersen/Cap, Hanne Pedersen/Barbara The 
Great, Ea Nielsen/Casinodrengen og Lise 
West med sin fars hest Daning. Her kan så 

I 1963 var der ridetravløb for damer både på Amager og Charlottenlund. Det første ridetravløb havde deltagelse af 11 kvinder.
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bemærkes, at Lena blev travtræner, mens 
Christel, Ellis og Lise alle blev gift med trav-
trænere, henholdsvis Palle Sperling, Helge 
Rasmussen og Jens Ipsen. Vinder af løbet 
blev Solveig Høgsted med Charlotte.

Et andet eksempel på travrideløb for 
kvinderne var i 1963 på Lunden onsdag 
den 24. juli, og hvor vi også har foto fra. 
Først i mål var Ea Nielsen på ryggen af 
Chan, der ellers – efter to andenpladser i 
de foregående ridetravløb – endelig så ud til 
at få en fortjent sejr. Men ak og ve, det blev 
til galop over mål. I stedet hejses Tom Mix 
som vinder, redet af ridetravløb-debutanten 
Marianne Stuhr. På andenpladsen kom den 
skimlede Rolf Karensdal med Inga Krieger 
(senere Bruhn).

En historisk dag
I 1966 blev det endelig vedtaget. Ordet 
”mandlig” skulle udgå i bestemmelserne 
vedrørende erhvervelse af licens! Hallo og 
hurra, så lang tid tog det for de ledende 
mandlige travpolitikkerne at nå til den er-
kendelse. Det blev endelig besluttet på dele-
geretmødet i Dansk Travsports Centralfor-
bund, afholdt i Odense den 18. maj 1966.  

Og onsdag den 25. maj skete det så. Chri-
stel ”Trille” Bügel-Hansen var den første 
kvindelige travkusk. Det var i et ungdoms-
løb, hvor kuskenes licens hed ungdomsli-
cens, og hvor hun med hesten Flemming´s 
Pride blev nummer fem.

Den første ”kvindesejr” under den nye 
ordning kom hurtigt. Det skete onsdag den 
8. juni på Amager Travbane, igen i et løb 
for medlemmer af Travsportens Ungdom. 
I dette T.U.-løb med 19 deltagere var der 
to kvindelige kuske i feltet, og de to unge 
damer snuppede såmænd både første- og 
andenpladsen. Lena Jensen vandt med 
Chaplin, ejer Eric Malver, privattræner 
og god ven med Lenas far, den kendte og 
meget sejrende Jens Jensen. Andenplad-
sen til Christel Bügel-Hansen med Elwyn 
Axworthy. 

Endelig. Så var vi ligesom kommet godt i 
gang med de kvindelige travkuske, og Chri-
stel og Lenas ungdomslicens blev snart byt-
tet ud med almindelig amatørlicens.

Bornholm også med i 1966
På Bornholm blev der i 1966 kørt to rene 

dameløb, og begge vundet af Ester Olsen. 
I disse løb havde deltagerne daglicens. Det 
første løb den 20. august med fire ekvipa-
ger, og igen den 11. september, nu med fem 
kvindelige kuske.

Begge løb blev vundet af Ester Olsen, som 
siden aldrig har kørt travløb. Så her har vi 
en ubesejret travkusk! 88-årige Ester Olsen 

har i de næste 54 år været en ivrig tilskuer til 
løbene, og følger stadig trofast sin søn Tom 
Olsens i løbene.

Kvindelig russisk travkusk kom forbi
I 1966 kom der yderligere fokus på kvinde-
lige travkuske. Fra Rusland til København 
kom Maria Burdova med sin amerikansk-
fødte hurtigtraver Apex Hanover.

Det blev til kampe i et par løb mod bl.a. 
Danmarks daværende bedste hest Cim Pay-
ne og dens ejer og kusk Jens Jensen. Dette 
besøg har måske også åbnet øjnene lidt for 
de herrer, der sad på lovgivningen i travs-
porten, og fik dem til at se på milde øjne på 
kvindelige travkuske.

Christel ”Trille” Bügel Hansen
Det var ikke tilfældigt, at det var Christel 
Bügel-Hansen og Lena Jensen, der var de 
første officielle travkuske med ”normal” 
amatørlicens. Christel, kaldet Trille, var 
barnebarn af den mangeårige trænercham-
pion Sofus Sørensen, og havde en bror, So-
phus Bügel Hansen, der var travtræner.

Hendes mor Miris var ligeledes en af fore-
gangskvinderne i travløbene tilbage i 1938. 
Christel startede som 11-årig med at køre 
travhestene langsomt, og som 16-årig be-
gyndte hun med hurtigarbejderne. 

Christel Bügel-Hansen fik sin debut i et 
ridetravløbet i 1963 omtalt tidligere, hvor 
det blev til en tredjeplads med hesten Adju-
dant. Senere blev det også til sejr for Chri-
stel i ridetravløbene. Hun var allerede ejer 
af travheste i første halvdel af tresserne. Det 
var navne som Alliance Hanover, Borris og 
delejer af Progress.

Som sulkykusk debuterede hun som tid-
ligere nævnt den 25. maj 1966. Og så kom 
den allerede omtalte historiske dag den 8. 

juni 1966 med andenpladsen efter Lena 
Jensen. Amatørlicens for Christel kom i hus 
i juli måned, ligesom for Lena Jensens ved-
kommende.

Christel Bügel-Hansen, der senere fandt 
sammen med travtræner Palle Sperling, 
døde i 2004. Hendes børnebørn Oliver og 
Caroline Juul Sperling kører ponytravløb.

Lena Hansen første kvindelige travtræ-
ner
Lena Jensen, senere gift Hansen, var jo dat-
ter af den sejrrige legendariske Jens Jensen, 
som er indvalgt i Travets Hall of Fame. 
Hjemme på barndomsgården i Lestrup ved 
Tappernøje fik hun lov at sidde på arbejds-
hestene allerede som 3-4-årig. 

På galopbanen i Klampenborg deltog 
Lena i 1961 som 16-årig med hesten Tan-
goboy. Tangoboy ejedes af den kendte 
travmand, privattræneren Alfred Petersen, 
populært kaldet ”Jordbærgartneren”, og 
bosat i Kirke Værløse. I Klampenborg blev 
det til sejr og flere placeringer. Samme år 
vandt hun også løb i Odense på sin egen 
galophest Rabat.

Mens hun begyndte sin uddannelse som 
frisør, begyndte også de tidligere omtalte 
ridetravløb i København. Her blev Lena 
Hansen for alvorligt bidt af travsporten, og 
som nævnt blev det til sejr med det samme i 
hendes debut som ”sulkyartist” med hesten 
Chaplin.

Lena Hansen greb nogle få år senere ud 
efter travsporten på fuld tid. Hun blev 
jockeylærling og startede i stalden hos sin 
far, da han blev træner på Falster. 

I denne tid var faderen Jens Jensen endnu 
en gang kommet i stormvejr. Det var midt 
under travkrigen mellem Lunden og Ama-
ger. Der var tale om forskellige alvorlige for-

Lena Hansen vinder her med Asser Knab, og blev Danmarks første kvindelige Derbykusk, 
da hun deltog i Dansk Trav Derby i 1970.
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seelser af denne travsportens enfant terrible. 
Lunden gav i første omgang Jens Jensen en 
udelukkelse på livstid fra Charlottenlund 
Travbane, og hans specielle trænerlicens 
blev inddraget på ubekendt tid. 

Centralforbundet valgte imidlertid også 
at gå ind i sagen, og udsendte en pressemed-
delelse, hvor man godtgjorde, at Jens Jensen 
havde fået inddraget sin trænerlicens, og var 
udelukket fra deltagelse i alle travløb, men 
nu kun med en tidsbestemt straf til og med 
30. juni.

Bonden fra Lestrup var slået lidt skakmat, 
men som en anden Fugl Fønix rejste han 
sig igen. Jens Jensens yngste datter, Lena, 
fik trænerlicens 1. marts 1970, og overtog 
ansvaret for faderens stald. Jens – som nu 
fik jockeylicens – stod i stedet i kulissen og 
trak i trådene. Han fik dog stadig ikke lov til 
at køre i Lunden.

Lena Hansen formåede at følge faderens 
succes delvis op – ikke mindst takket være 
Jens Jensen, som i årene 1970-79 var lands-
champion for jockeyer, i alt seks gange. Ale-
ne i 1971 vandt han ikke færre end 80 løb. 

Lena Hansen blev Derbykusk 
Lena vandt to sejre på sin første løbsdag 
som selvstændig. Det var ved Amagers åb-
ningsdag i 1970, og Lena plettede med Mai 
Cup og Margrethe Ranger, begge ejet af 
Anders Rasmussen. Samme Mai Cup blev 
hesten, som gjorde den da 24-årige Lena til 
Danmarks første kvindelige Derbykusk.

Ved årets Derby i 1970 fik de startspor 14. 
Der startede 17 heste, og parret måtte nøjes 

med netop 14. pladsen på 1.24,9a/3000m 
spillet til 588:10.  Der skulle gå 41 år, inden 
den næste kvindelige travkusk i Derbyet 
kom. Det var Gitte Hansen.

Lena Hansen fulgte med Amagerfolket til 
Skovbo i maj 1976, og fik en fin karriere 
på banen. God succes havde hun med heste 
som Patrick L, Vor Rodney og ikke mindst 
Asser Knab, der på et tidspunkt var i stal-
den. Hun trænede Nicolajsen, som far Jens 
vandt utallige løb med. 

Lena Hansen gik bort i 2002, mens hen-
des far Jens overlevede hende med fire år. 
Han døde i 2006, 90 år gammel. Totalt 
vandt Lena Hansen 220 sejre, og er stadig 
– men nu kun med lille margin – den oftest 
sejrende kvindelige kusk i Danmark.

DM for kvinder
I disse år i halvfjerdserne og fremad kom der 
flere kvindelige triumfer, og de kvindelige 
kuske blev mere og mere anerkendt.

I 1969 kommer de unge bornholmere 
Kirsten Sursænke og Clara Dahl Pedersen 
til. Kirsten Sursænke blev den anden pro-
fessionelle travtræner i Danmark. Hun 
har fået sin egen artikel i Væddeløbsbladet 
marts 2020. 

Der blev nu afviklet det første DM for 
kvindelige travkuske. Det skete i 1972, dog 
her i den første opførelse benævnt ”Ladies 
Grand Prix”. Vinder blev Clara Dahl Peder-
sen. Den nystartede Billund-bane Billund 
tog patent på løbet i de første år. 

Hjemmebanens Irena Andersen vandt 
DM-løbet to gange. Det var i 1973 og ef-

ter sejr til endnu en Billund-kusk, Sonja 
Søbjerg i 1974, vandt Irena Andersen igen 
i 1975. Her vandt Christel Bügel-Hansen 
med Koh-I-Noor første afdeling, mens Ire-
na Andersen sejrede i anden afdeling med 
Olympiadrengen. Sammenlagt blev hun 
DM-vinder foran de to københavnske kvin-
delige amatørkuske Christel Bügel-Hansen 
og Anni Kierstein. Samme Anni Kierstein, 
gift med travtræner Andy Kiersten, blev i 
øvrigt Lundens første kvinde, der vandt 
amatørchampionatet. Det skete i 1973.

Skal vi også her nævne året 1976, hvor DM 
blev atter blev vundet af en Billund-kusk i 
kraft af Jette Sørensen, mens DM-sølvme-
daljen gik til Doris Halberg, Skive.

 
”VM-sejr” allerede i 1972
Flere af de første kvindelige travkuske, efter 
tilladelsen i 1966, deltog tidligt i matcher 
i udlandet. De første var Kirsten Sursænke 
samt Inger Rasmussen, der fik licens i 1971. 
I 1972 var Inger Rasmussen og Kirsten 
Sursænke med i – det vist meget uofficiel-
le – ”VM for kvindelige kuske”, der foregik 
i München-Gladbach i Tyskland, men nok 
snarere må betegnes som et EM. 

Men næsten helt ubemærket af datidens 
danske travsportspresse, vandt Inger Ras-
mussen den ene indledende afdeling og 
kvalificerede sig til finalen, hvor sejren dog 
ikke blev gentaget.  

Tidligere samme år deltog Inger og Kir-
sten begge i en match for kvindelige kuske i 
Rättvik i Sverige, nu sammen med Christel 
Bügel-Hansen fra Charlottenlund Travba-
ne. Her vandt Kirsten Sursænke en af de 
tre afdelinger. I 1973 var Kirsten Sursænke 
af sted igen, og deltog i den samme match 
som eneste dansker. 

Merete Andersen blev Europamester
Merete Andersen blev trav-Danmarks første 
europamester. Det skete i 1975, hvor den 
25-årige Skive-kvinde, efter en 7. plads på 
førstedagen på Bjerke-banen i Oslo med 
koldblodshestene, kørte blændende på an-
dendagen i Groningen i Holland, hvor hun 
ved hjælp af en første- og en andenplads 
blev europamester. 

EM-guldmedaljen kom i hus den 10. 
august. Merete Andersen lå ellers kun på 7. 
pladsen efter de første to løb i Norge, men 
fik ved hjælp af gode heste og agtpågivende 
kørsel en sejr og en andenplads i de to af-
delinger i Holland. Efter hjemkomsten blev 
hun hyldet på sin hjemmebane i Skive, hvor 
hun bl.a. modtog et guldur for sin dåd.

– Jeg havde nogle rigtig gode oplevelser 
dengang, fortæller Merete Andersen. Både 

Billund-træner blev den første – og hidtil eneste – kvindelige, danske, professionelle trav-
træner, som har vundet Dansk Trav Derby. Det skete i 2008 med hesten Magic Sisa, som 
blev kørt af Johnny Takter. Foto: Burt Seeger
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i Norge og i Holland. Vi fløj til Holland i 
et lille privatfly, fordi vores vennepar hav-
de sådan ét, og fløj det selv. Hotelophold 
og alt det andet blev betalt af Centralfor-
bundet. Jeg deltog også i mesterskaber i de 
skandinaviske lande som Danmarks repræ-
sentant, men siden blev det besluttet, at de 
danske deltagere skulle gå på omgang bane 
for bane.

Merete Andersen fik sin debut i nogle ri-
detravløb, der blev afholdt på Skive-banen. 
Derefter blev det til sulkyløb i nogle ung-
domsløb, inden amatørlicens kom i hus. 

Foruden guldmedaljen i 1975 blev det i 
1976 også til en EM-sølvmedalje. EM-løbe-
ne blev dette år afholdt i Billund og Skive, 
hvor også Irena Andersen deltog på dette 
danske hold. 

En af Merete Andersens bedste heste i de 
første år var Pittia Ø, og desuden havde hun 
andel i årgangshesten Royal Viking. Senere 
var der flere andre gode heste. Merete An-
dersen nævner selv den gode Duke Vixi, 
som efter en ellers god karriere var kørt træt, 
men fik nyt liv i Jylland. Den sidste hest, 
som Merete Andersen havde succes med, 
var Pina Colada, rekord 1.13,2a og 264.150 
kr. – en hest som hun selv havde opdrættet. 

I alt vandt Merete Andersen omkring 150 
sejre, inden hun stoppede kuskekarrieren. 
Hun kommer stadig på travbanen i Skive 
som tilskuer i ny og næ.

Anna-Marie Panduro vandt EM
Efter Merete Andersens EM-sejr i 1975, gik 
der 11 år, og så fik Danmark igen en euro-
pamester hos de kvindelige amatørkuskene. 
Det var Anne-Marie Panduro, med licens i 
Billund, der vandt EM-guld i 1986. Løbe-

ne blev afviklet på Boden-banen i Sverige. 
Sønnen Jesper Panduro fortæller om sin af-
døde mors EM-succes:

– Min mor deltog i en del kuskematcher 
i udlandet, og tre gange deltog hun i EM, 
husker Jesper Panduro, der har sin mors 
fine EM-pokal opbevaret. Hun fik yderme-
re en sølvmedalje de andre to gange, hun 
deltog ved EM. Det var i Finland og i Un-
garn, og hun blev i 1986 udnævnt til ”Årets 
Sportsnavn i Brande”.

Ved Brande havde Jens Ole og Anne-Ma-
rie Panduro deres stutteri, og herfra blev det 
til mange sejre og gode oplevelser for parret, 
når de startede deres heste fra deres Stald 
Wichwam på banen i Billund.

– Min far var jo med til at starte Bil-
lund-banen op i 1971, og var i en årrække 
formand for Billund Travklub, hvor han 

også er æresmedlem. Der gik nogle år, inden 
min mor tog fuldt og helt del i travspor-
ten, men hun kørte travløb i mange år efter 
EM-triumfen, og det gjorde min far jo også.

Anne-Marie Panduros EM-guld blev i øv-
rigt slet ikke omtalt i Travsportens Årsrevy i 
1986. Flere andre kvindelige kuske trængte 
sig på i disse år, og kunne også fortjene at 
blive nævnt her. 

Vi nøjes med én. Merete Stryg fra Fal-
ster, der bl.a. blev både Dansk Mester og 
Nordisk Mester i 1987, og vandt oceaner 
af sejre, specielt med hendes yndlingshest 
Frk Farø.

Derbysejr til Gitte Madsen
Den kvinde, der har virket længst som 
træner i Dansk Travsport, er med mange 
længder og omgange Billund-træner Gitte 
Madsen. Og hun fik den helt store triumf 
i form af Derbysejren med Magic Sisa med 
Johnny Takter som kusk i 2008.

Efter 10 år som amatør startede Gitte 
Madsen, født Adamsen, som professionel 
travtræner 31. marts 1994 på Billund Trav, 
og der er hun stadig. Et stort plus og et 
kæmpeaktiv for denne bane. 

Gitte Madsen har blandt andet speciali-
seret sig i stor grad med alternativ træning 
og behandling af staldens løbsheste. Det er 
ting som vandbånd, laser- og langbølgebe-
handling og osteopati. Gitte Madsen har 
tidligere fortalt om nogle af sine trænings-
metoder.

– Jeg har ikke ændret mine metoder så 
meget i de år, jeg har været træner.  Jeg bru-
ger f.eks. meget sjældent intervaltræning. I 
stedet bruger jeg lange ture – så som arbej-
der á 2 x 2.000 meter eller 3.000 meter. På 
den måde synes jeg, at vi kan holde vores 

Aarhus-amatøren Bitten Jensen vandt i 2012 både EM og VM for kvindelige kuske. Her ses 
hun ved DM-sejren i 2015. Foto: Ole Hindby

Gitte Hansen vandt DM for Amatører i 1992, og er den seneste kvinde, som har deltaget i 
Dansk Trav Derby. Det var i 2011 med hesten Pioneer Shadow. Foto: Martin Timm Holmstav
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amatørlicens i 1978. En af hendes største 
triumfer var, da hun vandt DM for Ama-
tører i 1992, og desuden kom der et ama-
tørchampionat i hus på Nykøbing-banen i 
1990.  

I 2011 startede Gitte Hansen i Dansk 
Trav Derby med Pioneer Shadow. Af mange 
gode sejrsheste blev det til hele 47 sejre med 
Matadorkokken, og andre navne kan næv-
nes Snack Bunter V J (S) og Fantom Dirt.

Gitte Hansen er også den aktive kvinde-
lige kusk, der pt. har flest sejre, men det er 
snert. Hun har totalt 215 sejre, mens Betina 
Lund har 211 sejre. Hvis man ser statistik-
ken for de seneste fire sæsoner, ligger det 
klart til Betina Lund med at komme øverst 
mht. at være den oftest sejrende kvindelige 
kusk – og overtage efter Lena Hansen og 
hendes 220 sejre. Betina Lund, der kører på 
Bornholm, har startet 232 gange de seneste 
fire år med 23 sejre, mens Gitte Hansen har 
23 starter med fire sejre.

VM og EM til Bitten Jensen
I 2012 skrev den århusianske amatørkusk 
Bitten Jensen sig for evigt ind i historiebø-

gerne ved at vinde både europamesterskabet 
for kvindelige travkuske og samme år også 
det – uofficielle – verdensmesterskab! 

Desuden er der på Bitten Jensens CV 
også et Danmarksmesterskab i 2015 og så 
”lige” en bronzemedalje ved VM i 2016.

Flere nye kendte navne har trængt sig 
på de seneste år. Michelle Mønster er vel-
kendt og er aktiv både som travkusk og 
montérytter. Montéløbene har – foruden 
flere andre plusser for travsporten – med-
virket til flere aktive kvindelige ryttere og 
kuske i sporten.

Amatørchampionatet på Bornholm 
i 2017 blev for første gang vundet af en 
kvinde. Det var unge Laura Pedersen, der 
triumferede.

Foruden Gitte Madsen er der dog pt. 
kun to andre kvindelige publictrænere i 
Danmark. Det er Liv Jorunn-Lund, træner 
på Nykøbing Falster Travbane, og Lillian 
Uglebjerg, træner på Jydsk Væddeløbsba-
ne. 

Men bag kulisserne, ude i staldene og 
træningskvartererne, arbejder der rigtig 
mange kvinder.  

CREDIT WINNER   10,6a – USD 1.495.295
      
CREDIT WINNER ER STILL GOING STRONG I 2019:
I NORGE  LADY ANN  14,3a – NOK 797.190 Vinder af det Norske Hoppekriterium 2019 i 14,6a/2100m
I USA WINNDEVIE  10,2a – USD 787.682 Vinder af Breeders Crown 3 Year old fillies 2019

DEVIOUS MAN  09,9a  $1.338.677
CHOCOLATIER  10,2a  $1.324.800
ARCHANGEL  08,4a  $1.140.972
DEJARMBRO *09,9a $1.137.285
CALCHIPS BRUTE  11,2a $1.082.437
CRAZED  09,9a  $1.063.059
TO DREAM ON  09,7a  $975.395
BLACKTUXWHITESOCKS  10,4a  $962.895
JUDGE JOE  10,2a  $938.792
TOBER  10,2a  $879.067
JEZZY  11,5a  $834.240

PANNE DE MOTEUR *08,9a  S.kr. 8.707.500
ROCKY WINNER  10,5a S.kr. 6.687.789
VÄSTERBOONTHENEWS  10,4a S.kr. 5.703.439
SHAQ IS BACK *10,0a S.kr. 4.737.337
DEBBIE BRODDA  10,8a  S.kr. 4.188.605
WINMECREDIT  10,9a  N.kr. 5.247.390
I’M THE ANSWER  10,1a  N.kr. 4.742.803
CROMWELL *10,2a  N.kr. 3.369.450
SEABISCUIT  10,4a  € 372.785
BEATRIZ *12,0a  D.kr. 756.356
VERIFY DUST *11,9a  D.kr. 741.660

CREDIT WINNERs afkom har tjent USD 96 mio. i Nordamerika, hvor 284 afkom har tjent 
mere end USD 100.000, 570 afkom har løbet under 14,6a og hele 140 afkom under 11,5a. 

Devious Man - 1.338.677 USD - 09,9 

NY PRIS: Frossen sæd: D.kr. 2.500 + USD 4.800 ved levende født føl + moms. 
Omkostninger til forsendelse af sæd tilkommer.

AMERICAN WINNER (US)

LAWN TENNIS (US)

SUPER BOWL (US)

B.J.’S PLEASURE (US)

ARMBRO GOAL (US)

GRASSBED (US)

STAR’S PRIDE (US)
PILLOW TALK (US)
SPEEDY SOMOLLI (US)
MATINA HANOVER (US)
SPEEDY CROWN (US)
ARMBRO FLIGHT (US)
BINEFISH (US
PURE LILLY (US)

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

heste i god form, og så holder de sig lidt 
roligere. 

Milepæle hos Gitte Madsen
Som kusk vandt Gitte Madsen Provins-
mesterskabet med Nikki Raun, hvilket var 
stærkt medvirkende til, at hun tog springet 
fra amatør til professionel.

Som træner er den største milepæl selvføl-
gelig Derbysejren med Magic Sisa i 2008. 
Men Magic Sisa vandt også mange andre 
fine sejre. Der kan nævnes sejr på Vincen-
nes-banen, DM-sejr samt vinder af den 
svenske Gulddivision. 

Af andre mange fine heste i stalden kan 
nævnes Pinette Raun, Dominik Oh (D), 
Rambo Flex og Springfield (D). Gitte Mad-
sens bedre halvdel Jan Tranholm er ansat i 
stalden, og de har et godt fungerende mak-
kerskab.

Endnu en Gitte
Gitte Hansen er en af de fire kvindelige 
kuske, der har vundet over 200 sejre. Op-
vokset i den kendte travfamilie Hansen fra 
Bryggergården i Sørup, fik Gitte Hansen 



AVL | HINGSTEVALG MED STORM

Tekst: Klaus Storm

Hvis der avles med salg for øje, skal op-
mærksomheden i høj grad rettes mod, hvor 
dyr en hingst en avlshoppe kan bære, hvis 
der skal være økonomisk fornuft i beslut-
ningen. Samt naturligvis hvor ”kommer-
ciel” en faderhingst er – selv om det er en 
udfordring at forsøge at forudse, hvad kø-
berne vil have to år frem i tiden.

Eksteriør, temperament og logistik er 
andre forhold, som kan spille en rolle, når 
beslutningen skal træffes. I dette nummer af 
Væddeløbsbladet vurderer vi hele ni følhop-

LÆSERNES FØLHOPPER
– hingstevalg med Klaus Storm

Når man som hoppeejer skal vælge partner til sin følhoppe,
så er der en række forhold, der spiller ind. Det kan eksempelvis være,

om et afkom skal beholdes, eller man avler med salg for øje.

Nordjyden Trine Bendtsen er en af de rigtig mange læsere, som har skrevet til Væddeløbsbladet for at få rådgivning om valg af hingst til de-
res følhoppe. Hoppen er Bring The Action, som vandt en enkelt gang i karrieren, hvor Trine fik favnen fuld af ærespræmier i Jørgen Larsens 
80 års Fødselsdagsløb. Foto: Ditte Hesselborg

per! Teksterne pr. hoppe er lidt kortere, men 
ejerne kan få uddybende kommentarer ved 
at kontakte Klaus Storm. 

I dette nummer af Væddeløbsbladet er 
der hopper efter hingstene S J’s Photo, Can-
tab Hall, Quite Easy U S, Muscles Yankee, 
Dream Vacation, Coktail Jet, Love You og 
Insert Gede. Så selv om det ikke lige præcis 
er din hoppe, der fandt vej til Væddeløbs-
bladet, så kan du sikkert bruge rådgivnin-
gen som inspiration.  

Men man kan stadig nå at komme i be-
tragtning i Væddeløbsbladet maj. Det kræ-
ver, at du sender en mail med navn på hop-

pen, om du opdrætter med salg for øje eller 
til dig selv, lidt om prisniveauet på hingsten 
og gerne nogle specifikationer på følhop-
pen. Størrelse, sind, om hoppen fungerer på 
frostsæd, om du er villig til at sende hoppen 
til Frankrig etc.

Men ikke alle kan komme med i Væd-
deløbsbladet. Ved de følgende forslag tages 
kun specifikke forbehold med i vurderin-
gen, hvis de er oplyst af opdrætteren.

Bring The Action (2013) 
S J’s Photo – Galinka New (New Quick)
Hoppen fik en meget kort karriere med bare 
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kvalitet – og også kommercielt på det dan-
ske marked, tror jeg – kan være et godt bud.

Chicago T T (2014) 
Cantab Hall – Kid Connection (Enjoy 
Lavec)
Hoppen er ustartet grundet en skade og har 
fået to føl, begge efter Viking Kronos-søn-
ner, nemlig Raja Mirchi og Maharajah, og 
venter i 2020 føl efter Bar Hopping.

Moderen Kid Connection, der i øvrigt 
er opdrættet i USA af Christina Takter, fik 
rekord 1.13,5a og tjente knapt 150.000 kr.

Mormoderen er en Valley Victory-hoppe 
på en Super Bowl-hoppe ved navn Armbro 
Lingo, der er helsøster til superhoppen Jef ’s 
Spice 950.000 USD og avlshingsten Cu-
min.

Som morfar har Cantab Hall-hopper i 
USA krydset meget fint med Muscles Yan-
kee-sønner, og har også lagt et par topheste 
med Chapter Seven, sønnesøn af Conway 
Hall, blandt andet Hambletonian-vinderen 
Atlanta 1,9 mio. USD.

I Sverige har krydset med Viking Kro-
nos-sønner som blandt andet Raja Mirchi 
og Maharajah givet meget fine heste som 
f.eks. Cyber Lane, vinder af over 10 mio. 
SEK. 

Så der er flere valgmuligheder for Chi-
cago T T, men hingste som Maharajah, 
Donato Hanover, Chapter Seven-sønnen 
Fourth Dimension (kræver plads på Men-
hammer) og Nuncio (selv om det er tredje 
årgang) er gode bud – med mindre der skal 
krydses med noget fransk som f.eks. Orlan-
do Vici eller Prodigious, hvilket ikke er sket 
før i hoppelinjen.

Muscle Hill-sønnen Bar Hopping er 
også en god mulighed, men da hoppen er 
i fol ved hingsten, og der vil være tale om 

hingstens tredje årgang, vil det nok være 
hensigtsmæssigt at vente et år eller to med 
endnu et afkom.

Believe In Fate (2013) 
Quite Easy U S – Irony of Fate (Clim-
bing Bud)
Ejer oplyser, at det første afkom ikke avles 
med salg for øje.

Hoppen har sejret på 1.14,3a/1600m på 
Lunden, har rekord 1.13,2a/1609m og har 
tjent 199.456 kr. Faderen Quite Easy U S 
er efter Andover Hall og en fint afstammet 
Valley Victory-hoppe, Marita’s Victory, der 
i øvrigt også er moder til From Above U S 
og en anden 1.09-traver, Stick Man Moe 
389.424 USD. Quite Easy U S har kun et 
sparsomt antal afkom, hvor den er registre-
ret som morfader.

Moderen til Believe In Fate er Hoppe 
Derby-vinderen Irony of Fate (1.12,9a 
– 635.000 kr.), der huskes som en dejlig 
hoppe i regi Steen Juul. Foruden Believe In 
Fate er Irony of Fate også moder til See You 
1.12,2a* – 211.950 og en af de bedste hop-
per i D-årgangen, Delicious One, 1.14,3a* 
– 346.254 kr.

Morfaderen Climbing Bud var en Arm-
bro Goal-søn, der på et ikke for stærkt hop-
pmateriale gjorde det pænt med sine blot 
100 afkom. Som væddeløber var Climbing 
Bud en af de bedre i sin årgang og besejre-
de blandt andet Donerail som 3-års og gik 
1.11,5a/1609m i 1995. 

Selv om Muscle Hill-sønnen Bar Hop-
ping er i et prisleje på kanten af det indi-
kerede, og det er hingstens tredje sæson i 
avlen, vil den være et godt bud. Classic 
Photo-sønnen Ringostarr Trebb, vinder af 
Elitloppet og rekord 1.08,2a, hvilket gør 
Ringostarr Treb til den hurtigste europæ-

Believe In Fate har startet for sidste gang, og nu venter der en ny karriere i avlsboksen for 
hoppen, som har en Hoppe Derbyvinder som mor. Spændende hvem der vælges som 
første partner. Foto: Kjeld Mikkelsen

syv starter. Efter en enkelt start som 3-års 
kom hun tilbage som 4-års, og tog en sejr 
og tre andenpladser i de første fire starter. 
Blandt andet travede hun 1.15,8a/1900m 
på en andenplads i Billund. 

Moderen Galinka New har særdeles godt 
blod i sig som helsøster til Always New 3,9 
mio. kr., Elitehoppen Fleur New (mor til 
Local Conch 1.10,0a og 3,4 mio. kr.) og 
Diplomhoppen Waking Saltum (mor til 
Derbyvinderen I’m A Photo 1,4 mio. kr.).

Med S J’s Photo som fader og ovennævnte 
moderlinje, er Bring The Action åben for 
stort set alt, da der er fravær af såvel fransk 
blod som blod fra Valley Victory, Garland 
Lobell og American Winner.   

Fra Garland Lobell-linjen stikker Donato 
Hanover ud som et oplagt bud, men alene 
ud fra blodet kan Wishing Stone også være 
en kandidat, samt Helpisontheway (næst-
mest vindende Chapter Seven-søn). Natur-
ligvis passer Great Challenger også vældig 
fint, og ligger prismæssigt meget fornuftigt, 
men kommercielt vil Donato Hanover og 
til dels Wishing Stone måske nok være stær-
kere, da der ikke vil komme så mange efter 
disse hingste som efter Opdrætterforenin-
gens flagskib.

Fra Valley Victorys linje er det efterhån-
den kun efterkommere af Cantab Hall og 
Muscles Yankee, der har betydning. Og her 
er det især sønnerne efter Muscle Hill. De 
bedste af disse er imidlertid meget højt pris-
sat, men jeg vil pege på Bar Hopping, selv 
om den med 6.500 dollars også hører til i 
den højere ende. 

Af opstaldede Muscle Hill-sønner her i 
landet, er der kommet et større udbud, og 
det skal blive interessant at se, hvordan de 
første årgange vil slå an. Michael’s Turn har 
som den eneste 2-åringer fremme i år, og 
har fået god søgning i sine to første sæsoner. 

Dominion Beach fik også fin søgning i 
sin første sæson, hvor de ældste er åringer 
i år. Begge har fået ikke bare et godt antal 
hopper, men ”bogen” tæller også nogle fine 
hopper. Opdrætterforeningen har netop er-
hvervet Hillustrious, der både karrieremæs-
sigt og afstamningsmæssigt ser interessant 
ud set med danske øjne.

Og så er der netop kåret to nye Muscle 
Hill-sønner på det danske marked; Forever 
Peace på Stutteri Laser og Winner’s Wine på 
Bornholm. Fælles for de ”danske” Muscle 
Hill-sønner er, at de ligger i et prislag, der er 
tilpasset det danske marked.

Selv om jeg er fortaler for det hurtige 
generationsskifte, så er Credit Winner ef-
terhånden nede i en pris, der i forhold til 
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iskfødte hest gennem tiderne. Vandt over 
10 mio. og Ringostarr Treb er en rigtig god 
mulighed ud af S J’s Photos linje. 

Hvis man har mod på at sende hoppen til 
Frankrig, kunne Ready Cash-sønnen Djan-
go Riff være en fin første partner.

Med tanke på den succes som ejerkredsen 
har haft med lillesøsteren Delicious One 
(Gift Kronos), var det naturligvis også fri-
stende at få et afkom efter Gift Kronos, da 
det vil være sidste chance, eftersom hingsten 
døde i 2019.

Dominiquetrans R (NL) (2010) 
Muscles Yankee – Lacoste (Joie de Vie)
Ejer oplyser, at der opdrættes med salg for 
øje.

Hoppe af forholdsmæssigt ”gammelt 
blod” – men ud af en hoppelinje, der går 
tilbage til superhoppen Lady Ann Reed. En 
af de klassiske hoppestammer med et utal af 
stjerneheste. Blandt andet Russel Novem-
ber, der er broder til Dominiquetrans R. 

Som morfader er der ikke noget helt 
klart billede af, hvad Muscles Yankee kryd-
ser godt med, men Donato Hanover og 
Conway Hall har givet rigtig fine heste, 
ligesom Cantab Hall også har givet gode 
afkom, som eksempelvis Explosive Matter 
og Darling Mearas. Fransk blod er hoppen 

også helt åben for. Forslag kan derfor være 
Donato Hanover, Conway Hall (på trods 
af alder) eller Prodigious. Med mindre ejer 
har mod på en tur til en Ready Cash-søn i 
Frankrig, hvor Django Riff kan være et godt 
bud – også prismæssigt. 

 
It’s Over Hanover (US) (2008) 
Cantab Hall – Photo of a Lady (S J’s 
Photo)
Vinderrekord 1.15,8* og bedste tid 1.14,2a. 
Importeret fra Norge i 2019, hvor den er 
moder til fire afkom. I Danmark har hop-
pen et H-afkom efter Panne de Moteur.

Forslag til hoppens næste partner vil være 
en Muscle Hill-søn, da netop krydset mel-
lem Muscle Hill og Cantab Hall har gået sin 
sejrsgang i USA. En mulighed er Hillustri-
ous, der er ny i Opdrætterforeningens regi, 
opstaldet på Hovhedegård. Andre Muscle 
Hill-sønner er som tidligere nævnt Domini-
on Beach (Shadow), Michael’s Turn (Gun-
ner Christiansen), Forever Peace (Laser) og 
Winner’s Wine (Bornholm). 

Alternativet kan være en hingst fra Gar-
land Lobell-linjen, og her vil Wishing Sto-
ne være et oplagt bud sammen med Great 
Challenger.   

 
Dontpaydiamond (2015) 
Dream Vacation – One For The Money 
(Not Disturb)
Ustartet hoppe, hvor moderen er halvsøster 
med Nobodybeatsthebeat, Sweet Home 
Alabama med flere, og med Dream Vaca-
tion som fader er Dontpaydiamond i blod 
tæt relateret til netop Nobodybeatsthebe-
at – en af den bedste danskfødte hopper i 
mange år.

Faderen Dream Vacation var opstaldet i 
USA i flere år, inden den kom til Sverige, 
hvorfor der er et passende antal heste at vur-
dere på, når en partner skal findes til hans 
hopper. I toppen af listen er Hannelore Ha-
nover (fader er Andover Hall-sønnen Swan 
For All) samt Chapter Seven, og længere 
nede i listen er der flere med Garland Lo-
bell-efterkommere som fædre. 

Derfor vil det være nærliggende at pege 
på hingste fra den linje, og her er Nuncio 
et spændende bud. En anden mulighed kan 
være Donato Hanover.

Olympia Bay (2006) 
Coktail Jet – Alamo Bay (Runway Blues)
Ejer har oplyst, at føl er til eget brug, og 
hoppen kan være vanskelig at få i fol, men 
hun venter føl i år. Olympia Bay har kun 
ét afkom, og det er Fønix Boy efter From 
Above U S, der i sin eneste start har været 

anden i et ”Made in Denmark” løb i marts 
på 1.17,6a72140m fra startspor 12.

Olympia Bay behøver, som sin moder Al-
amo Bay, ikke den store præsentation. Hun 
tjente 343.000 kr., gik 1.13,0a og vandt 
sin Derbyprøve. Moderen Alamo Bay gik 
1.13,4a som vinder og tjente 789.000 kr. 

Forslag vil være avlshingste opstaldet i 
Danmark, netop fordi hoppen angives til at 
være vanskelig at få i fol. Grundet afstam-
ningen passer Olympia Bay blodmæssigt til 
det meste.

Great Challenger, From Above U S – der 
jo havde en flot sæson 2019 og som er fader 
til Fønix Boy – eller en af Muscle Hill-søn-
nerne herhjemme ligner de oplagte bud. 

Santana Bay (2009) 
Love You – Alamo Bay (Runway Blues)
Ejer har oplyst, at føl er til eget brug. San-
tana Bay startede sparsomt grundet skade. I 
11 starter sejrede hoppen to gange og var to 
gange anden. Fik rekord 1.17,0a.

Hoppen har et afkom efter ENS Snapshot 
fra 2017, der endnu er ustartet. Med tanke 
på ”det gyldne kryds” i fransk avl, er det 
nærliggende at prøve med en søn efter Rea-
dy Cash.

Her kan Cash Gamble (efter en Viking 
Kronos-hoppe) være et rigtig godt bud til 
25.000 SEK. Readly Express er lavet på 
samme kryds som Cash Gamble. Hingsten 
har sin første rigtige sæson i avlen i 2020. 

Andre emner er Djali Boko, der med små 
årgange i Sverige har indledt fornuftigt samt 
den danske Derbyvinder Bvlgari Peak. 

Whos Smiling Now (DE) (2007) 
Insert Gede – Waffes Glory (L V Glory 
Bound)
Føl med salg for øje. Whos Smiling Now 
sejrede 12 gange i 48 starter, tjente 284.000 
kr., og gik 1.11,6a/1640m fra startspor otte 
som vinder.

Har fire afkom i Sverige, hvoraf det ældste 
er født i 2015. De tre første er efter Joke 
Face. Borin T.N. sejrede i 2019 som 3-års 
på 1.13,6a/2140m og har i år fortsat de 
gode takter med sejr på 1.11,8a/1640m på 
Jägersro. Er netop solgt til Finland.

Afstamningen åbner for alt, da faderen 
er meget fransk og moderlinjen er af ældre 
dato. Morfaderen L V Glory Bound er en 
Speedy Somolli-søn med Intercontinental 
som moder, hvilket gør den til bror til Ham-
bletonian-vinderen Continentalvictory.

Det umiddelbare – og sikre – valg vil være 
Maharajah, da hingsten har vist sine kvalite-
ter og er kommerciel i top.  

Det er april og der går mange tykke damer 
rundt på foldene rundt omkring i Danmark. 
Og når folingen er overstået, så er det 
afsted til hingstestationen igen for at få 
en ny ”kage” i ovnen. DTC’s daglige leder 
rådgiver om valg af hingst i Væddeløbsbla-
det. Foto: Jesper Elbæk  
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EQUI ALL WEATHER DRAGT 80G 4.500 kr. inkl. moms
EQUI ALL WEATHER JAKKE 80G 2.799 kr. inkl. moms

Hjelme & dragter hos Travdiscount

TRAVDISCOUNT V/PREBEN SØRENSEN - MOBIL 40986244 - MAIL PS@TRAVDISCOUNT.DK

EQUI 
ELASTIK 
SHIRT 

1.599 kr.
inkl. moms

NYMALET 
FINNTACK 

HJELM
 4.799 kr.
inkl. moms500,-

i rabat ved 
bestillinger i 

marts! 

Alle priser er inkl. moms!

Se hele vores store udvalg på 
www.kinnerup-hesteartikler.dk 

under menupunktet “Trav”.

KØREDRAGT ALL WEATHER 4.500 kr. inkl. moms
KØREDRAGT VINTER 5.100 kr. inkl. moms

EQUI MONTÉ 
SOMMERJAKKER 

2.250 kr.
inkl. moms



STATISTIK | JOCKEYER OG AMATØRER

STATISTIK PÅ JOCKEYER
OG AMATØRER

– Mønster og Korfitsen
holder sejrsprocenterne
En 2019-statistik på jockeyer, der har haft ned til cirka 50 starter, indeholder naturligvis

en pæn grad af tilfældigheder og statistisk usikkerhed.
Vi har lavet den alligevel, da den trods alt fortæller en del om sæsonen.

 Bo Westergaard-jockeyen Nicklas Korfitsen 
 kørte i 2019 med skyhøje 20,5% i sejrsprocent, og vandt i 
 øvrigt Sigter Mod Stjernerne for andet år i træk. 
 Foto: Kjeld Mikkelsen 

38 · VÆDDELØBSBLADET · APRIL 2020



Af Lars Donatzky

Der har været færre køreture til ”staldfol-
ket” i 2019 sammenlignet med 2018, og i 
statistikken er udelukkende medtaget ku-
ske, der i Danmark har haft fem sejre eller 
mere. 

Tabel 1 og Tabel 2 viser, at genganger-
ne fra i fjor med de højeste sejrsprocenter 
også er øverst i år. Nicklas Korfitsen opnår 
sine 21% ved en stærk afslutning med We-
stergaard-heste på 14 sejre i sidste kvartal. 
Michelle Mønster har igen både kørt og re-
det stærkt, men er nu meget mere betroet 
i totalisatoren end i 2018. Hun har laveste 
odds i gennemsnit pr. start og pr. sejr, hvil-
ket fremgår af Tabel 2 og Tabel 4. 

Tabel 2 illustrerer også sammenhængen 
mellem sejrsprocent og gennemsnitsoddset 

pr. køretur. Det er næsten sådan, at sejrs-
procenten falder i takt med, at gennemsnit-
soddset stiger. Man kan sjældent ”trylle” 
med de små chancer.

Tabel 4-topkusken Hussein Kassir har 
dog ved to lejligheder vundet til odds 31 
(Cody) og 23 (Gracious Sisu). Ellers hav-
de spil på ham på ”10 kr. Vinder” pr. start 
ikke givet en så dramatisk forrentning som 
157%. 

Men Kassir brillerer også ved det mere re-
alistiske mål, ”Metode Indskud”, hvor ind-
skud gøres i forhold til odds. Et par gode 
sejre i DM for jockeyer gav bonus her, og 
gav ham i juni DM-sejren foran Michelle 
Mønster, Mads Henriksen og Kenneth An-
dersen. 

I Tabel 3 skal bemærkes, at Michelle 
Mønster fra 2018 har nedsat antallet af 

galopture fra 29% til 24%, og at Nicklas 
Korfitsen har øget sine satsninger voldsomt 
til galop i mere end hver fjerde start mod 
blot 12% i 2018. 

Mechlenburg og Christoffersen 
everer fornemt
Hos amatørerne er det bl.a. gallakårede 
”årets montérytter” Marianne Mechlenburg 
og Kenn Christoffersen, der leverer flot på 
flere måder. Bornholmerne dominerer na-
turligt nok tabellerne med fem ud af 11 
pladser blandt årets oftest sejrende. Stefan 
Lind-Holm i top med 22 sejre. Se Tabel 5.

I Tabel 6 fremgår Marianne Mechlen-
burgs helt utrolige sejrsprocent i sine mon-
téstarter. Hun har fået sat styr på Concor-
de, der i 2019 sørgede for 8 pletskud i 10 
forsøg, men selv hvis man (forkert) pillede 

 Det kunne godt betale sig at spille Vinder på 
 Gordon Dahl-jockeyen i 2019. Uanset om det var et fast 
 beløb eller man tilpassede indskuddet efter oddset, 
 så var der penge at hente på Kassir. 
 Foto: Ditte Hesselborg 
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 Kenneth Andersen startede til de største odds, 
 vandt til de største odds, men havde også 
 flest galopture blandt staldfolket. Foto: Ditte Hesselborg 
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 Årets Montérytter Marianne Mechlenburg havde en 
 kanonsæson i 2019. En sejrsprocent på 35,4% og overskud 
 til spillerne uanset om man spillede et fast 
 beløb eller varierede det efter oddset. Foto: Ditte Hesselborg 

Concorde ud af statistikken, ville Mechlen-
burg vise en sejrsprocent på 24%. Det er 
overbevisende, også hendes tilbagebetaling 
i totoen i Tabel 8 og hendes resultat i Tabel 
7, hvor hun udviser 0,0% i diskvalifikati-
onsprocent!

I Tabel 7 skal et par andre også nævnes. 
Stefan Lind-Holm ”topper” igen med hø-
jeste galopprocent, selv om det ikke går ud 

over antal sejre og sejrsprocent, helt som i 
2018. I den anden ende har John Mikkel-
sen, Kenn Christoffersen og ”årets ama-
tørkusk” Martin Andreasen sammen med 
Marianne Mechlenburg en vane med ikke 
at have galop i autostart. De er også ”dyds-
mønstre” mht. diskvalifikationer.

I Tabel 5 ses John Mikkelsen også med 
højeste procent ”Blandt 3”, og i Tabel 8 

er Kenn Christoffersen helt i toppen med 
133% med hensyn til tilbagebetaling i toto 
ved ”Metode Indskud”, selv om han ved 
konsekvent 10 kr. Vinderspil blot giver 
76,5% tilbage. 

Forklaringen er, at Christoffersen har 
leveret meget flot, når han er blevet spil-
let blandt favoritterne, mens han har haft 
en mere tilbagetrukken rolle med de store 

41 · VÆDDELØBSBLADET · APRIL 2020



 John Mikkelsen kører med næsthøjeste sejrsprocent blandt
 amatørerne på landsplan med 24,5%. Er blandt de tre i 69,4% af sine køreture, mens 
 galopperer til gengæld 42% af sine starter i voltestart. Foto: Torben Ager

Ligesom hos de professionelle A1-trænere er kuske og 
amatørtrænere udvalgt efter størst succes i 2019. Kuskene 
udvalgt efter flest sejre i Danmark, trænere efter indkørte 
penge både i Danmark og udlandet. 

Grundlaget for statistikken er Sportsinfo på DTC’s hjemme-
side, og det betyder, at alle kuskenes starter overalt er med, 
hvis det handler om danskregistrerede (danskfødte og 
importerede) heste, mens de ganske få starter, der er gjort 
i udlandet med udenlandsk registrerede heste, ikke er med. 
Det er reelt uden betydning.

De to mål for spillet og tilbagebetaling:
1) ”10 kr. Vinder”. Her fås tilbagebetaling i procent, hvis 
man i hver eneste start havde spillet den pågældende kusk 
10 kr. Vinder. Havde man spillet Hussein Kassir i hver ene-
ste af de 55 starter, havde man altså satset 550 kr., og så 

betyder de 157%, at man havde fået 863 kr. tilbage i løbet 
af året.

2) ”Metode indskud” svarer i højere grad til det reelle ind-
skud på kusken, hvor de små odds angiver, at det samlede 
indskud er forholdsmæssigt større. For en spiller vil ”Meto-
de indskud” fortælle om udbyttet, hvis man bestemmer sig 
for i hver eneste af kuskens starter at spille (Vinderspil) ud 
fra et ønske om at opnå en bestemt gevinst, lad os f.eks. 
sige 200 kr. i tilfælde af sejr for kusken. 
Er oddset 2 spilles 100 kr. Vinder, er oddset 4 spilles 50 kr., 
er oddset 10 spilles 20 kr. osv. (Det eventuelle odds gange 
indskud bliver 200 hver gang). Dermed kommer ”Metode 
indskud” også til at give det bedste mål for, hvor meget det 
samlede publikum har opnået ved at spille Vinderspil på 
kusken i løbet af året. Og målet ville være 100% præcist, 
hvis alle løb havde samme Vinderspils-omsætning. 

odds. Mechlenburg gav over 130% tilba-
ge uanset spilmetode. Det sker nok ikke i 
2020.

Årets amatørtræner med komet
Vi slutter med Tabel 9, der opstiller de fem 
førende amatørtrænere efter ”indkørte” 
præmier. ”Årets amatørtræner” Lindhardt 
Jensen er i top med næsten en halv milli-
on bare for Derbytoeren Donatello Garbo, 
og ellers med en del heste med god succes. 
Kjær kørte oftest, men bl.a. også Birger Jør-
gensen, Kenneth Nielsen og (senere) ”Årets 
komet” Marita Berg blev benyttet. 

Svend Aage Nielsen er nummer to med 
Grand Circle-sejr og Hoppe-Kriterium for 
Exclusive Laser med gæstekuskene René 
Kjær og Steen Juul. Eddie Murphy og Eye 
in the Sky var andre gode vindere fra stal-
den. 

Torben Hovgaard leverede igen et flot re-
sultat med da 13 år gamle O’grady og Wham 
Bam Boo, hvor O’grady vandt Charlotten-
lund Open i 1.10,8, mens Wham Bam Boo 
vandt seks gange og 150.000 kr. Kasper K. 
Andersen kørte O’grady, og oftest var Jeppe 
Rask bag Wham Bam Boo.

Peter Rudbeck har været øverst på skam-
len i syv af de sidste ti år, og han har de 
foregående tre år indkørt en million kr. i 

gennemsnit. Derfor var året med en masse 
sygdom i stalden skuffende, men to af de 
reelt fire startheste, Eastboundanddown 
og Fox on the Run, sørgede alligevel for, at 
snittet pr. start kom over 10.000 kr.

Endelig skal Jimmy Møller Jensen frem-
hæves for sine to heste Energy Mix og 
Dream Of Success, der fik stor succes for 

især Kasper K. Andersen og Bent Svendsen. 
Også her med snit over 10.000 kr. pr. start. 

Ellers er tabellerne egnet til selvstudium, 
og der findes sikkert også mange andre for-
klaringer (end mine) på resultaterne. Har 
jeg efter din mening overset eller fejltolket 
noget, vil jeg være interesseret i en mail på 
lars.donatzky@outlook.dk  

STATISTIK | JOCKEYER OG AMATØRER

OM STATISTIKKEN
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PORTRÆT | NIELS HUNDEBØLL

Tekst: René Wibholdt

To starter blev det til i årets anden måned 
for 5-årige Destiny S (Offshore Dream-Fas-
hion Brodda), der vandt dem begge for sin 
træner, Steen Juul. Den første gang sejrede 
parret på Charlottenlund Travbane efter et 
smørløb i ryg på den førende, Ipomea med 
Birger Jørgensen. Gangen efter i Odense 
fornemmede man, at Steen Juul havde alt 

Champions Peak efter en sejr på Lunden. Yderst til højre ses Niels Hundebøll sammen med hustruen Alice. Til venstre opdrætteren Peter 
Stenå og ved siden af ham Niels’ søn Thomas. Foto: Martin Timm Holmstav

Niels Hundebøll
– går efter drømmen

Destiny S tog titlen som månedens hest i februar. Den svenskregistrerede hoppe
er ejet og opdrættet af Niels Hundebøll, som kan levere en skæbnehistorie,

der faldt ud til fordel for dansk travsport. Hundebøll har været medejer af en svensk
Derbyvinder, men drømmer om at få en ”rigtig” dansk pendant.

under kontrol, da han satsede hårdt fra start 
på at få føringen. Efter en halv omgang 
måtte han dog opgive at komme forbi Bir-
ger Jørgensen og Highyield Draviet. I stedet 
gik han ned i ryg og gav Destiny S en lille 
puster. Knud Mønster sendte herefter Phil 
Taylor til angreb, og ind på opløbsstræknin-
gen lignede den en vinder. Men ude i tredje 
spor arbejdede Steen Juul ihærdigt med De-
stiny S, der pressede sig forbi på de sidste 15 

meter. Præstationen viste, at Destiny S både 
er tapper og hårdfør.

– Det er en fantastisk hest. Hun er speedy, 
hurtig fra start og har vinderinstinktet, ly-
der karakteristikken fra Niels Hundebøll, 
der har været aktiv inden for travsport siden 
Billund Trav åbnede i 1971. 

I alt har Destiny S medio marts startet 
25 gange og opnået seks sejre og fire an-
denpladser og sat rekord 1.13,3a/1640m. 
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Hans to andre følhopper går hos Michael 
Hougaard i Skive. Dem vender vi tilbage til. 
Det er måske én af dem, der giver opdræt-
teren den Derbyvinder, han drømmer om.

En bankmand skifter spor  
Niels Hundebøll, 72 år, er født og opvokset 
på Grindsted-egnen sammen med sin store-
bror, Preben, som senere stod bag Stutteri 
Filskov. Niels Hundebøll blev bankmand 
og havde flair for virksomhedsøkonomi. 

I 80’erne satte Varde Bank ham ind i 
bestyrelsen hos en af bankens nødlidende 
kunder, Billund Plast, og her fik han til op-
gave at få økonomien rettet op. Projektet 
var umuligt, og virksomheden gik konkurs. 

Niels Hundebøll tog springet, forlod sit 
gode job og faste løn i banken og overtog 
aktiviteterne i Billund Plast, som herefter 
udviklede sig positivt og blev en særdeles 
god forretning med fine tal på bundlinjen. 
Han solgte virksomheden for en halv snes 
år siden. 

Travtrænere som Birger Jørgensen, Sep-
po Kukkonen og Christian Lindhardt har 
i perioder kørt med Billund Plasts logo på 
deres køredragter. I 15 år var Billund Plast 
også sponsor for Sprintermesteren på Billund 
Trav. Svenske Good As Gold (Sugarcane Ha-
nover-Theiza) sejrede i dette løb i 1995 og 
vandt senere på året det svenske Derby for 
Mats Rånlund. I slutningen af Good As 
Gold’s løbskarriere (7,5 mio. s.kr.) købte 
Niels Hundebøll en femtedel i hingsten, der 
dengang var på vej i avlen.

Den blev far til Steinlager (12 mio. n.kr.) 
og 16 andre svenske millionærer. En af dem 

er danske Peak Performance (med Nikaia 
som mor). Hun ryddede bordet som 4-åring 
i 2011 og tog sig af Jydsk 4-årings Hoppe 
Grand Prix, Dansk Hoppe Derby og Grand 
Circle 4-års Hoppe Championat med Steen 
Juul som træner og kusk. Nikaia er også mor 
til millionæren og fighteren Thunder Peak 
(Quatre Juillet), Naimi (Like A Prayer) med 
584.000 s.kr. og Da Vinci Peak (Gift Kro-
nos) med 424.000 kr. i præmiesum. Sidst-
nævnte løb først over stregen i Jydsk 3-årings 
Grand Prix 2018 med Steen Juul som styr-
mand. 

Nikaia er i øvrigt netop udnævnt til Elite-
hoppe i Danmark. Dem findes der kun ni af. 
Det skete i forbindelse med DTC’s Hingste-
fremstilling 28.-29. februar i år.

Ringen er således sluttet, for Peak Perfor-
mance er mor til Niels Hundebølls Cham-
pion Peak, som i 49 starter har fået 12 sej-
re, 10 andenpladser og otte tredjepladser. 
Det er blevet til 444.000 kr. og en rekord 
på 1.11,9a/1640m. Steen Juul valgte netop 
Champion Peak i Derbyet i 2018, men måt-
te nøjes med en godkendt fjerdeplads. Foran 
sejrede staldkammeraten Chock Nock med 
Björn Goop. Nogle måneder forinden blev 
det til en tredjeplads i Jydsk 4-årings Grand 
Prix med Henrik Lønborg som gæstekusk. 

I oktober samme år satte vallakken efter 
Scarlet Knight dansk rekord for 4-årin-
ger, da Steen Juul kørte ham til sejr i tiden 
1.14,6/2540m. Herefter kunne Champions 
Peak lukke sæsonen af som en af årgangens 
fire-fem bedste. 

Året efter var det svært at følge op på 
de flotte resultater. Alligevel vandt den et 

Champions Peak blev købt af
Niels Hundebøll på Derbyauktionen
i 2015 for 160.000 kr.
Foto: Burt Seeger

Præmiekontoen lyder på 150.000 kr., her-
af har hun tjent de fleste af pengene som 
3-åring (110.000 kr.), hvor hun ved sæso-
nafslutningen kandiderede til noget stort 
som 4-åring. Men indsatsen i fjor er ikke 
værd af skrive hjem om.  

Niels Hundebøll fortæller begejstret om 
Destiny S’ stamme, og at hun er helsøster til 
svenske Backfire, der for Tomas Malmqvist 
tjente 5,4 mio. s.kr. og som 4-åring vandt 
såvel Drottning Silvias Pokal som Breeder’s 
Crown for hopper. Hun satte sin rekord 
1.10,4a/2011m som 5-åring i Copenhagen 
Cup 2015, der blev vundet af Robert Bi.

– Tomas Malmqvist ringede til mig og 
spurgte, om jeg ville købe en hoppe med 
avl for øje, og jeg faldt straks for dens blod-
linjer, siger Niels Hundebøll og forklarer, at 
Fashion Broddas (S J’s Caviar-Fond Of You) 
bentøj ikke holdt til den hårde træning.

Med hensyn til prisen var det heldigt for 
Niels Hundebøll, at Backfire på daværende 
tidspunkt endnu ikke havde vist sine store 
evner på ovalen.

Fashion Brodda er også mor til Mescal 
(13 sejre og 367.000 kr.) efter Revenue, 
Blue Money (182.000 s.kr.) efter Lindy 
Lane samt Golden Money (Zola Boko), 
som er i træning hos Steen Juul og Hot Mo-
ney (Maharajah). ”Money” er blevet Niels 
Hundebølls stutterinavn.

Fashion Brodda opholder sig permanent i 
Sverige. For ti år siden fik Niels Hundebøll 
en blodprop, som har betydet, at han ikke 
kan bruge den venstre arm, og at han der-
for ikke længere har heste på sin gård, hvor 
der en overgang var opstaldet over 30 heste. 
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par løb og bidrog til husholdningen med 
105.000 kr. i indkørte præmier. I denne sæ-
son har Champions Peak lagt noget forsig-
tigt ud, og Niels Hundebøll er spændt på, 
om der er mere udvikling i hesten, og om 
den kan vokse i klasserne.  

Avl i generationer
Niels Hundebølls karriere som opdrætter 
startede med Hanzina, som han i 1980’erne 
købte af Vagn ”Futter” Lønborg. Hoppen 
var et stort talent, men brækkede ned. 

Hanzina har en fin stamtavle og er efter 
Pay Dirt og Ava Nova, som igen er efter 

Mazina Lønbo. Herefter hedder moderlin-
jen Enten Eller og Ohanne. Ohanne blev 
mor til La Boca, som i Futters regi vandt 
54 løb. 

Enten Eller blev mor til Dwight Vixi, 
som blev nummer to i såvel Dansk Trav 
Kriterium 1980 (Dan Holmbo/Sören Nor-
berg vandt) som Dansk Trav Derby 1981 
(Duvil/Jørn Laursen vandt). Mazina Lønbo 
blev mor til Emiren (424.000 kr.) og Diri-
genten (426.000 kr.), som vandt det davæ-
rende årgangsløb, Skovbo Travs Mesterskab 
for Fireåringer 1981. Ud over disse hopper 
talte stalden også Junior Z (In Control-Miss 

Saltum), som var familiens øjesten, og som 
ejeren selv trænede, bl.a. med svømmetræ-
ning.

– Den blev lejlighedsvis kørt af Steen 
Juul. Han er den bedste træner, vi har, si-
ger Niels Hundebøll under nogen slinger i 
valsen.  

I 1990’erne blev Hanzina mor til Adios 
(Little Devil), som vandt 181.000 kr. og ti 
sejre – en af dem var i Lord Valentines Min-
deløb med Birger Jørgensen, Chicago Bull 
(Lindy’s Crown), som tjente 176.000 kr., og 
Destiny (Little Devil) med præmiesummen 
306.000 kr. 

Destiny blev nummer to i Grand Cir-
cle 4-års Hoppe Championat i 2000 efter 
Diva Derm (Arvid Olsen/Steen Juul), året 
efter vandt hun Grand Circle 5-års Hoppe 
Championat (Seppo Kukkonen/Per Iver-
sen). Niels Hundebøll ejede Adios og De-
stiny i alle årene. 

Hold øje med Money-navnet
I næste led på stamtavlen blev Destiny 
mor til bl.a. Outstanding Lady (Muscles 
Yankee), som vandt 19 løb, satte rekord 
1.12,5ak, tjente 487.000 kr. og blev num-
mer fem i Dansk Hoppe Derby 2010, Pele 
D K (S J’s Photo) indløb 292.000 kr. og blev 
nummer fem i Dansk Trav Kriterium 2010, 
New Star D K (Smok’n Lantern) løb først 
over stregen 14 gange og indløb 277.000 kr. 
samt Shining Star (Pine Chip) med seks sej-
re og 162.000 kr. Hun sejrede for Christian 
Lindhardt i både Opdrætningsløb Conso-
lation 2011 og Jydsk 2-årings Grand Prix 
Consolation.  

Og så er vi tilbage til de to følhopper – ud 
over Fashion Brodda – som Niels Hunde-
bøll krydser fingre for giver ham en Derby-
vinder; Outstanding Lady og Shining Star. 

Outstanding Lady er mor til Funny Mo-
ney (Great Challenger), der bliver trænet af 
Skive-træner Jeppe Rask, og Hush Money 
(Maharajah), mens Shining Star er mor til 
Heavy Money (Great Challenger). Og der 
er flere Derbykandidater på vej.  

Efter planen får Fashion Brodda føl i år 
efter Maharajah og går derefter til Trixton. 
Outstanding Lady får også føl efter Maha-
rajah, mens Shining Star får føl efter Muscle 
Massive. Opdrætteren har en livtidsbedæk-
ningsret ved Great Challenger, og er endnu 
ikke afklaret med, hvem af de danske føl-
hopper, den mulighed skal bruges på. 

– Avlsmæssigt prøver jeg at gå efter det 
bedste. Hvis jeg skal have en Derbyvinder, 
er jeg nødt til at satse nu. Nu har jeg tre føl-
hopper, og jeg skal ikke have flere, afslutter 
Niels Hundebøll med et stort smil.   

PORTRÆT | NIELS HUNDEBØLL

Destiny S vinder på Fyens Væddeløbsbane i Odense, hvilket var med til at gøre den til ”må-
nedens hest” i februar 2020. Foto: Gorm Johansen

Niels Hundebøll jagter en Derbyvinder. Og hvem ved, om Funny Money (Great Challen-
ger-Outstanding Lady) kan opfylde drømmen? Foto: Julie Myrup, Team Jeppe Rask
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VILKEN ANNAN HINGST HAR VARIT AVELS- 
CHAMPION I 11 OLIKA LÄNDER NÅGONSIN  

 I VÄRLDEN?
 

Fabulous Wood Infinitif Prodigious
Ready Cash – Qualita Bourbon Pine Chip - Island Dream Goetmals Wood - Imagine Dódyssee

Pris 1.000 EURO + 5.000 EURO Pris 3.000 + 30.000 SEK Pris 5.000 + 40.000 SEK

Moms och veterinärkostnader tillkommer.

Frankrikes bäst stammade 
Ready Cash-son 

En ny stjärna på gång. 
3-årige ECURIE D.  

1.12,2 volt - 1 315 040 SEK 
Världsrekord. Europamästare!

RACING BRODDA har tjänat  
 5 378 250 SEK som 4-åring. 

Alla avkommor i samma årgång  
har startat (18st) 17 har segrat.FULLTECKNAD!

Pris 5.000 SEK + 70.000 SEK

Segerrikaste hingst 8 år i rad! 2012 - 2019
LOVE YOU

En av de bästa hingstarna genom tiderna

Danmark • Travdiscount • Preben Sørensen •  +45 409 86 244



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

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

18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu | Regler og vilkår gælder | Udbydes af Danske Licens Spil A/S
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Martin Andreasen havde en kanon-
sæson i 2019, og blev ved årets galla 
kåret til ”årets amatørkusk”.
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HAR DU IKKE MODTAGET VÆDDELØBSBLADET?
Så send en mail til kvalitetabo@bladkompagniet.dk med 
din komplette postadresse. Samme mail tager imod 
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uhensigtsmæssig måde, f.eks. smidt i grøften, i en stor 
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KLIP UD og hæng op
på køleskabet

I dette nummer af Væddeløbsbladet skulle propositionerne for juni måned have været 
med. Men som følge af den igangværende Corona-krise, så har vi valgt at udsætte offent-
liggørelsen af juni-propositionerne, for bedst muligt at kunne implementere de ændringer 
i sæsonplanen, som aflysningen af løbsdage, medfører for løbsdagene i juni.
 
Under alle omstændigheder vil propositionerne for juni være klar lige omkring 1. maj. Både 
i en online version på www.danskhv.dk og i Væddeløbsbladet maj eller i et særtryk, der 
også rundsendes til abonnenter af VB.

Spørgsmål kan rettes
til Dansk Hestevæddeløb
Sport & Udvikling:

• René Jensen
 rj@danskhv.dk - 888 112 85
• Uwe Bredahl
 ub@danskhv.dk - 888 112 50
• Kim Pedersen
 kp@danskhv.dk - 888 112 48

Travkalender med propositioner for juni...
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 1:  Hvem vinder Dansk Trav Derby 
2020?

 1: Empire
 X: Eric The Eel
 2: En helt tredje

 2:  Hvem vinder Dansk Hoppe Derby 
2020?

 1: Exclusive Laser
 X: Eenymeenyminymoe
 2: En helt tredje

 3:  Hvilken af disse tre kuske vinder 
flest løb i 2020 (ifølge trav.dk)?  ?

 1: Birger Jørgensen
 X: Steen Juul
 2: René Kjær

 4:  Hvad bliver den hurtigste vindertid 
i Danmark i 2020?

 1: Bedre end 1.10,5
 X: Mellem 1.10,5-1.10,8
 2: Dårligere end 1.10,8

 5:  Hvad kommer den dyreste åring 
til at koste på en dansk auktion (ikke 
internet) i 2020?

 1: Under 200.000 kr.
 X: Mellem 200.000-300.000 kr.
 2: Over 300.000 kr.

 6:  Hvad bliver det højeste vinderod-
ds i Danmark i 2020?

 1: Mellem 50-70 gange pengene
 X: Mellem 70-100 gange pengene
 2: Over 100 gange pengene

 7:  Hvem bliver landschampion blandt 
amatørkuskene i 2020?

 1: Dennis Kristiansen
 X: Stefan Lind-Holm
 2: En helt tredje

 8:  Hvor mange montéløb vinder 
Flemming Jensen som rytter i 2020?

 1: Nul sejre
 X: Præcis én sejr
 2: To sejre eller flere

 9:  Hvor mange sulkyløb (monté gæl-
der altså ikke) vindes i alt af kvindelige 
travkuske i 2020?

 1: Under 10
 X: Mellem 10-15
 2: Over 15

 10:  Hvilken travjockey vinder lands-
championatet i 2020?

 1: Casper Mølgaard Nielsen
 X: Nicklas Korfitsen
 2: En helt tredje

 11:  Hvilken træner vinder Dansk 
Galop Derby 2020?

 1: Bent Olsen
 X: Niels Petersen
 2: En helt tredje

 12:  Hvem vinder landschampionatet 
blandt montérytterne i 2020?

 1: Marianne Mechlenburg
 X: Michelle Mønster
 2: En helt tredje

 13:  Hvem vinder Opdrætterligaen 
(målt i kroner) i 2020?

 1: Stutteri Shadow
 X: Panamera Racing
 2: En helt tredje

TIPS 13 - ÅR 2020

INDSEND DINE SVAR PÅ E-MAIL til Væddeløbsbladets redaktør Jesper Elbæk på je@danskhv.dk.
Deadline for besvarelser er 30. april kl. 23.59 ELLER før løbene i Danmark genoptages.

Officielle resultater fra Dansk Travsports Centralforbund (trav.dk og Sportsinfo) er gældende. Allerede afviklede løb tæller med.

GEVINSTPULJEmed gavekort m.m. tilen værdi på minimum 5.000 kr.
THE WINNER TAKES IT ALL!

Er der flere med 13 rigtige, indes vinderen ved lodtrækning.Er der ingen med 13 rigtige,trækkes der lod blandt
12 rigtige osv.
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