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Så KØRER vi IGEN!
Lad det være sagt med det samme. Det var
en røvtræls periode fra 8. marts til 20. april,
hvor der ikke blev afviklet travløb i Danmark på grund af Corona-pandemien. Men
nu kører vi heldigvis igen, og så ikke et ord
mere om Corona i denne leder. Måske.
Racing Arena Aalborg var den første travbane, der fik lov til at afvikle løb igen. Det
skete med et dobbeltprogram 20.-21. april,
og set udefra – for jeg måtte jo naturligvis
ikke være der – så håndterede nordjyderne
det hele flot, selv om man var underlagt særdeles mange restriktioner. Det var også glædeligt at se, at direktøren for Billund Trav,
Christian Hundebøll, havde fået adgang til
løbene, for senere på ugen var det hans tur
til at arrangere travløb ”Corona style”. Og
også i Legoland-byen gik det hele, som det
skulle.
Generelt virker det til, at både arrangørerne og alle de aktive tager dette ekstremt
seriøst og tager diverse forholdsregler med
et smil. Selvfølgelig er det træls, at der ingen publikummer er til at heppe og klappe,
og sejrsdefileringen kunne lige så godt være
afviklet i en bedemandsbutik.
Men vi er i gang igen, og det skal vi bare
være glade og lykkelige over. Det er virkelig

flot arbejde fra forbundenes side. I første
omgang blev den professionelle sport åbnet, for det var den eneste måde man kunne
komme i gang på. Heldigvis kører amatørerne også, mens disse linjer læses.

Hvad med Derbyweekenden?
Sæsonplanen er naturligvis blevet ændret på
baggrund af Corona-pandemien og nedlukningen af store dele af Danmark. Flere storløb og årgangsløb er allerede blevet flyttet,
mens det ligeledes er meldt ud, at Copenhagen Cup-dagen 17. maj fastholdes, men
køres uden publikum. Jeg tænker, at man
ikke havde lyst til at give afkald på en V75dag, og hvis Elitloppet kan køres uden tilskuere i Sverige, så kan Copenhagen Cup
naturligvis også.
Men hvad så med Derbyweekenden? Den
ligger jo inden for de datoer, som regeringen har meldt ud, og netop Derbyweekenden er jo noget alle danske travfans ser frem
til. Busser og privatbiler valfarter til Charlottenlund fra Jylland og Fyn dén weekend.
Skal Derbyweekenden flyttes ind i september? Måske. Men det virker jo ikke specielt
realistisk, at man må gå fra 0 til 6.000
tilskuere, bare fordi man vender kalender-

bladet fra august til september. Ikke en let
problemstilling, og der er også en skandinavisk løbskalender, der skal tages hensyn til.
De seneste år har man jo for eksempel haft
V75-spil på Derbydagen. Der er også en
Derbyauktion man skal forholde sig til, og
her skal nærmer tilmeldingsdatoen sig med
stor hast for opdrætterne.
Desperate times calls for desperate measures. Så igen i denne udgave af Væddeløbsbladet er der ingen propositioner med.
Der er simpelthen for mange bolde i luften
pt. til at det er hensigtsmæssigt at indrykke
propositioner for hele juni i Væddeløbsbladet, så der henvises i stedet til Danskhv.dk,
hvor de gældende propositioner vil være at
finde.
God fornøjelse med Væddeløbsbladet
maj. Vi har været på besøg hos nogle spændende profiler i travsporten, blandt andre
Tanja & Helle Thorhauge, Martin Hansen,
Pål Morten Tung & Betina Ekmann Jensen
og ”Kludemanden fra Harlev”.
Jesper Elbæk – Redaktør, Væddeløbsbladet
Lederen er udtryk for
skribentens egen holdning.
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Spændende historier
og aktuelle artikler
– rigtig god læselyst
Jesper Elbæk, redaktør

LAVEC KRONOS
5.783.514 SEK - 1.09,9

ENJOY LAVEC - DAME LAVEC

Fra 2020-sæsonen
rykket op som AB-h
ingst

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
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

PORTRÆT | MARTIN HANSEN

MARTIN HANSEN
– DEN FYNSKE
UNGHESTESPECIALIST
Martin Hansen og kæresten Ditte Bjørnlund Jensen foran trænerens stald på Fyens Væddeløbsbane. Martin Hansen overtog Frantz Praëms
stald, da han kom hjem fra Schweiz.
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Martin Hansen har primært slået sig op på at træne ungheste.
Det giver lange dage med mange timer i sulkyen, og kræver stor tålmodighed,
når en travhest skal køres til og i lære som væddeløbshest.

Tekst: Kim Nielsen
Foto: Jesper Elbæk

Nogle er mest til ”suset med at køre løb”.
Andre er mere til det lange seje træk med
at modtage en plag, som skal lære alt lige
fra bunden og formes i et års tid, inden den
for alvor kan trænes op til en karriere som
væddeløber.
Martin Hansen er i dag træner med licens
på Fyens Væddeløbsbane med omkring 15
heste på træningslisten. Forud for comebacket i Odense, fik han sig én på opleveren
i en helt anden kultur inden for hestevæddeløbssporten.
Træner i Schweiz
Martin Hansen har prøvet lidt af hvert i
karrieren. Efter forskellige trænerjobs flere steder i Danmark, har han senest været
halvandet år i Schweiz som hjælpetræner og
kusk hos Adrian Burger. Men hvordan kom
sådan et job pludselig i stand?
– Tyske Olaf Schröder var på besøg her
på banen hos John Køhler. Han fortalte,
at Adrian manglede en mand, og jeg stod
uden job på det tidspunkt. Jeg fik telefonnummeret og ringede. De ville have, at jeg
kom ned og så stedet, og så kunne de samtidig se mig an. De betalte flybilletten, og
så kom aftalen i stand kort derefter, husker
Martin Hansen.
Adrian Burger er træner og kusk i den tyske del af Schweiz. Der findes kun én bane
i Schweiz med stenmel. Det er travbanen
Avanches, resten af banerne er græsbaner.
Der er ikke som sådan catchdrivere i alpelandet. Som udgangspunkt kører trænerne
deres egne heste, og amatørerne kører deres.
Martin Hansen var ansat som hjælpetræner
og andenkusk i stalden.
– Det var mest træningsdelen, jeg beskæftigede mig med, men jeg kørte også løb ind
imellem.
– Det er franske heste de har, og det er en
anden type heste. Omkring måden de blev

trænet på, kan man altid tage noget med
sig, fortæller Martin Hansen, der faktisk
vandt storløbet ”Criterium des 4 Ans” – det
schweiziske Derby – med hesten Fabregaz.
Trænede seks dage om ugen
Adrian Burger var samtidig beslagsmed, og
havde en ansat i den del af forretningen.
Dernede har de en til at holde hestens ben,
mens smeden arbejder. Såvel Adrian, hans
hjælper som Martin Hansen startede dagen
med at rense bokse.
Der var syv heste i stalden, og efter boksene var ordnet, så kørte de to hold af tre heste, hvorefter Martin kørte den sidste, mens
de to andre skulle ud og sko heste.
Efter træningspassene havde Martin siesta, og så mødte han ind igen om eftermiddagen. Hestene blev trænet seks dage om
ugen. De gik 45 minutter hver dag på nær
søndag, som også var en ugentlig fridag for
danskeren.
– Det var en super oplevelse. Det var rigtig søde mennesker at arbejde for. Det var et
godt og nemt arbejde, og så havde man fri
hver søndag. Adrians kone hedder Sara, og
de elsker virkelig deres heste. De har dem
ikke for pengenes skyld, men fordi de kan
lide deres dyr.
– Det var en oplevelse, jeg ikke ville være
foruden. Jeg har stadig kontakt, og håber
at komme derned igen på besøg. Jeg håber
også, at de kan komme herop, hvor Adrian
måske kan køre løb for mig, siger Martin
Hansen.
Tilbage i Odense
Den 35-årige fynbo har også været privattræner herhjemme, og han har tidligere har
været almindelig ”publictræner” i Billund
og i Odense. Nu har han været tilbage på
fødeøen i godt et halvt års tid, og han er
atter public træner, hvor han dog primært
har træning af ungheste som sit varemærke.
– Jeg har egentlig altid kunnet lide at
arbejde med ungheste. Da jeg startede ved

John Ø. Jensen i sin tid, lærte jeg meget –
alt lige fra det helt tidlige arbejde, indtil plagene kommer i vogn, til de blev startklare
som to- eller treårige. Det har jeg taget med
mig.
– Når folk synes, at det stykke arbejde
man laver, er godt, så bliver man endnu
mere motiveret. Dét med ungheste er måske ikke så svært, men det kræver i høj grad,
at man gider bruge tiden, fortæller Martin
Hansen.
De mange timer i træningsvognen kræver
en god fysik, og her har træneren lidt udfordringer.
– Jeg har døjet lidt med ryggen siden jeg
var 13-14 år. Nogle dage er det bedre end
andre. Jeg løb meget, da jeg var i Schweiz.
Jeg kan godt lide at løbe, når der er tid og
overskud til det. Men det kniber lidt med
tiden i øjeblikket med de mange heste i stalden, smiler Martin Hansen.
Forløbet med tilkøring af en plag
Når en plag bliver et år, så er den trygge tid
som føl med moderen ved sin side og leg i
folden slut. Så begynder en længere proces,
hvor den skal formes og ”i lære” som væddeløber. Det er en proces, der kræver stor
tålmodighed – ofte med små bitte fremskridt ad gangen især i den første læretid.
– De kommer som regel rimelig rå og har
ikke lært noget hjemmefra. Og jeg kan faktisk bedst lide, at de kommer helt rå, for så
ved jeg, at de ikke har lært noget forkert.
– Første dag bruger jeg på at læse hesten og vinde dens tillid. Jeg tager den ud
på staldgangen og strigler den, så den kan
mærke, at der ikke sker noget. 99% af gangene går det i den rigtige retning fra start
af. Så lærer de mere og mere, og bliver mere
fortrolige med det hele, forklarer Martin
Hansen.
Han har et koncept for de første tre uger,
som han følger mere eller mindre slavisk.
– Når jeg får en plag ind, så er den normalt i vogn tre uger efter. Første uge har
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Martin Hansen er specielt i ungheste, og følger et fast program, når åringerne kommer ind til tilkøring. Her er det
H.C. Andersen, der gøres klar til at få sele og hovedlag på.

den udbindingssele på i nogle timer om dagen inde i boksen. Det er bare en sele rundt
om maven. Anden uge har den udbindingssele og hovedlag på.
– Tredje uge går jeg i liner med den, og
så er den klar til at komme i vogn. Normalt
har jeg dem i omkring seks uger, inden de
så kommer hjem på sommerferie, forklarer
unghestetræneren.
Løbsforståelse i anden fase
Efter grundforløbet med tilkøringen og de
første uger for vogn, så kommer åringerne
retur igen til september.
– Efter sommerferien træner de stille og
roligt på, og får en masse kilometer i benene frem til november, hvor jeg begynder at
køre dét jeg kalder ”løbsforståelse”. Her ligger vi og kører nogle stykker sammen, skifter positioner, hestene lærer at gå i ryg, og så
får de frit løb de sidste 300 meter.
– Fra januar det år, hvor de er fyldt to år,
begynder de at gå rigtige træningsarbejder,
siger Martin Hansen, som mener det er
meget individuelt fra hest til hest, hvornår
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man kan mærke, at man sidder bag noget
ekstraordinært.
– Det er svært at sige, om en hest har et
ekstraordinært talent, men det er der jo rigtig mange hesteejere, der gerne vil vide.
– Når vi henne i marts-april som toåring,
kan man fornemme, hvilke der har rigtig
nemt ved det, og hvem der hænger lidt efter. Derfra kan der dog stadig risikere at ske
mange ting.
– Det er ikke hurtigheden, der er det primære på det tidspunkt. Men først dér om
foråret, kan man vurdere, om det er realistisk, at de kommer til start som toårs. Der
lægger man så en plan for, om hesten skal
have lang eller kort sommerferie, lyder det
fra Martin Hansen.
Første åring i vogn i 2020
Primo marts fik Martin Hansen årets første
åring i stalden. Navnet er Holger Danske –
en hingst efter S J’s Caviar og Dejah Thoris
– der er ejet og opdrættet af Michael Lønborg. Den etårige hingst er lillebror til Eddie The Eagle, der for Michael Lønborg har

startet karrieren forrygende med fire sejre i
fem starter – senest sejrede den i sæsondebuten i Sverige.
– ”Holger” har været helt eksemplarisk fra
dag ét. Han accepterede at have seletøj på
fra den første dag. Han accepterede også, at
der kom vogn på, og han var vist den første
åring i vogn herhjemme i år.
– Han går på sommerferie i midten af
maj, og så kommer han retur 1. september,
forklarer Martin Hansen.
H.C. Andersen er den næste i rækken
Primo april kom så åring nummer to ind
for at blive tilkørt. Det er en hingst, der slet
og ret bærer det velklingende fynske navn
H.C. Andersen, og den er allerede en af trænerens kæreste og staldpige Ditte Bjørnlund
Jensens kæledægger.
”Eventyrhesten” er efter den svenske
hingst Orecchietti, der bl.a. vandt finalen i
Sprintermesteren i Halmstad foran Wishing
Stone, og hoppen Omega Flex.
Den er opdrættet af Jon Tølbøll, der jo ellers er ud af galopfamilien med søsteren Le

og far Jørgen, som holder fanen højt i Stald
Brændeholm. Jon Tølbøll er også en af ”de
tre J’er”, der driver FVB Sponsornetværk,
og han driver samtidig Flyttefirma Danmark. Ejerkredsen bag anpartshesten H.C.
Andersen udspringer netop af det succesrige
sponsornetværk.
Ud over Jons kone Cecilia Tølbøll er
Annette Lylover Jensen, der er administrationschef hos Probus Ejendomme og Investering, og hendes bedre halvdel Johnny
Nielsen med i hesten sammen med Eva
Lyndgaard fra Casino Odense og hendes
mand Michael Køhler-Jacobsen.
– H. C. Andersen ankom Palmesøndag,
og den har sele på nu. Så det er første fase,
han er i gang med. Han blev dog lidt forskrækket den første dag. Han fandt ud af,
at det strammede lidt, så han rendte rundt i
boksen og sparkede bagud.
– Men nu har han accepteret det, og efterfølgende har han været cool, beretter Martin Hansen, der nu forbereder næste fase på
staldens åring nummer to, hvor yderligere
to plage ankom til stalden få dage efter, at
H.C. Andersen meldte sin ankomst.
Overtog samarbejdet med Stald Mingus
H.C. Andersen er langt fra den eneste
anpartshest, som Stald Hansen har ansvaret
for. En af de fynske anpartsstalde, som har
eksisteret i mange år, er Stald Mingus.
Anpartsstalden har altid haft sine heste
ved Frantz Praëm, men da han stoppede,
gik den ene af staldens heste – nu treårige
Ferrari Rosso – i træning hos Martin Hansen.
– Ferrari Rosso blev godkendt i december, og skulle have været i rutineløb lige da
Corona-lukningen blev en realitet. Kort før
redaktionens deadline vandt han sin debut i
Billund. Staldens to andre treåringer er ikke
så langt fremme endnu, vurderer Martin
Hansen.
Nye folk med i en ny anpartshest
Men glædelig vis så også endnu en ny anpartsstald dagens lys allerede sidste år. Kort
tid efter at Martin Hansen var startet op
som træner på Fyens Væddeløbsbane, blev
han en del af anpartsprojektet Team Grenache.
Den nu toårige hoppe Grenache er efter
Wishing Stone og Nicoline Gilbak, og den
befandt sig sidste år på Stutteri Laser, hvor
Martin Hansen arbejder på timebasis nogle
formiddage om ugen.
Opdrætter Carsten Sørensen luftede
idéen omkring et anpartsprojekt for Bo
og Kathrine Seisbøll på Stutteri Laser. De

syntes, det var en god ide – og mente, at
Carsten Sørensen skulle kontakte Martin
Hansen.
– Carsten har selv lavet konceptet, som er
opdelt i 20 parter, hvor nogle deler en part
og andre har mere end én. Det gik ikke så
stærkt i starten. Men så var jeg oppe og fortælle om projektet ved et VIP-arrangement
for sponsornetværket, og der var hurtigt tre,
der slog til. Og et par måneder efter projektet var udbudt, blev der lige pludselig
udsolgt, fortæller Martin Hansen.
– Der er mange af anpartshaverne, der
ikke har haft hest før. Hele ideen var, at der
skulle nye folk ind sporten, og at det sociale
var noget af det vigtigste. Og det har fungeret supergodt. Hun har trænet hver lørdag
kl. 10.00, og indtil Corona-tiden startede,
har der været 15 mand for og se hende træne om lørdagen.
– Jeg har lige kørt et arbejde efter 1.33
med hende forleden, så efter sommerferien

skal hun gøres klar til fremvisningsløb og
prøveløb, siger træneren.
To toåringer er langt fremme
Hele seks toåringer har Martin Hansen
at arbejde med til daglig. Som beskrevet i
forløbet ovenfor, så er det på denne årstid,
at han kan begynde at vurdere, hvor langt
fremme de enkelte individer er, og om det
tegner til, at de kommer til start allerede
som toårs.
– Der er to, der skiller sig lidt ud. De
har trænet på uafbrudt fra september til nu
uden problemer undervejs, og det kan man
mærke både på fysikken og på det mentale. Den ene er Grenache, og den anden er
Gwen Stefanie, som indtil videre er min
egen, beretter Martin Hansen.
Hansen og Lønborg supplerer hinanden
Da Martin Hansen tidligere var træner
både i Billund og på Fyn har han kørt en
stribe af plage til for hans gode ven og sam-

Dét med ungheste er måske ikke så svært, men
det kræver i høj grad, at man gider bruge tiden

Første åring i H-årgangen, som kom i vogn i Danmark, var efter Væddeløbsbladets efterretninger Holger Danske. Her gøres den klar til endnu et træningsarbejde.
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1: Odense-træner Martin Hansen gør sig
også i anpartsheste. En af den er den
2-årige Wishing Stone-datter Grenache,
som de mange anpartshavere kan se
træne hver lørdag kl. 10.
2: Martin Hansen træner ikke kun ungheste. Her ses 6-årige Chanel Line træne i
galopsandbanen.
3: S J’s Caviar-sønnen Holger Danske er
lillebror til Michael Lønborgs sejrsmaskine
Eddie The Eagle. Lønborg Junior er både
ejer og opdrætter, og har haft et godt
samarbejde med vennen Martin Hansen
i årevis.

1.

2.

Når jeg får en plag ind,
så er den normalt
i vogn tre uger efter
arbejdspartner Michael Lønborg. Dette
samarbejde er fortsat, efter han er vendt tilbage til Danmark efter opholdet i Schweiz.
– Jeg har haft et mangeårigt samarbejde
med Michael Lønborg. Han har ikke tiden
og pladsen til unghestene, så de starter altid
hos mig.
– Michael føler heller ikke, at han er så
god til at træne ungheste op i forhold til dét
at træne løbsheste. Så vi supplerer hinanden
godt på den måde, og det samarbejde har
fungeret rigtig godt i årevis. Det forventer
jeg fortsætter, siger Martin Hansen.
Ud over at drive sin egen træningsstald, så
er Martin Hansen ansat på timelønsbasis på
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3.

Stutteri Laser, hvor han tilbringer de fleste
formiddage. Her består arbejdet i tilkøring
af stutteriets egne ungheste, hjælp med følhopper på stutteriet og almindeligt forefaldende arbejde, så der er nok at se til for den
35-årige travtræner.
Overlader linerne til andre
Det hænder, at man ser Martin Hansen i
løb. Nogen dårlig kusk er han ikke, men for
det meste anvender han andre professionelle trænere til at køre sine løbsheste.
– Jeg elsker at køre løb, især når det går
godt. Men jeg er en dårlig taber. Når der
står andre, der gerne vil køre mine heste, så

gør de dét. Så har jeg også en at dele nederlaget med.
- Lige nu har jeg kun én starthest. Hvis
man ikke kører så tit, så kan man hurtigt
miste lidt af rutinen. De kuske, som jeg har
samarbejde med, er primært Michael Lønborg, René Kjær og Birger Jørgensen. Og
jeg tænker ikke, at jeg kan gøre det bedre
end dem.
– Hvis jeg skal køre, så kan det være fordi
det er en besværlig hest – eller en unghest,
der skal have en god oplevelse i starten. Den
kender mig jo fra dagligdagen, slutter Martin Hansen.
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Pål Morten Tung & Betina Ekmann Jensen

– sammen er vi stærke
Væddeløbsbladet har besøgt tidligere formand i Det Danske Travselskab,
Pål Morten Tung, og Betina Ekmann på deres nybyggede træningscenter på Midtsjælland.

Betina Ekman Jensen, ubesejrede Fiore og Pål Morten Tung i den nyetablerede travstald med plads til otte heste.
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Schæferen Timo byder velkommen, da
Væddeløbsbladets udsendte triller ind på
parkeringspladsen foran Stald Ekman-Tungs
ejendom i Kirke Fjenneslev, cirka midtvejs
mellem Ringsted og Sorø i naturskønne
omgivelser med den i Danmarkshistorien
berømte Fjenneslev Kirke i baghaven.
Fjenneslev Kirke blev bygget af den sjællandske høvding Asser Rig og hans hustru
Inge, men inden kirken var færdigbygget
blev Asser Rig tvunget til at drage i krig. Inden han tog afsted sagde han til sin hustru,
som var gravid, at hvis hun fødte en søn,
skulle hun bygge en kirke med tårn, men
hvis det blev en datter, skulle hun kun opføre
et tårn.
Kirken stod færdig i år 1130 og da Asser
Rig vendte hjem fra krig, så han i det fjerne
en kirke med to tårne, hvilket betød, at Inge
havde født ham to sønner, Esbern Snare og
Absalon. Sidstnævnte blev senere kendt som
Københavns grundlægger – men det er jo en
anden historie, og desuden ér der kun tale
om sagn.
De to brødre var nemlig ikke tvillinger,
og det var faktisk dem, som mange år senere
opførte de to tårne til minde om deres forældre, men en god historie er det under alle
omstændigheder.
Betina Ekmann og Pål M. Tung har endnu ikke sikret sig en plads i historiebøgerne, men er måske alligevel på vej mod en
form for berømmelse – i hvert fald i travsportens verden – takket være den 3-årige
hoppe Fiore, der har indledt karrieren med
tre flotte sejre. Sejrene er vel at mærke alle
taget i Sverige – senest på Åby den 20. februar, hvor Fiore sejrede med flere længder i
tiden 1.17,9/2140 meter – og hun fremstår
nu som en af de mest seriøse boblere blandt
hopperne i årgangssammenhæng.
Desuden var Pål i knapt ti måneder formand for Det Danske Travselskab, som
driver Charlottenlund Travbane, men efter
uroligheder i bestyrelsen valgte han i januar måned at trække sig. Han er nu menigt
bestyrelsesmedlem, mens Anders Lou Hendriksen – igen – står i spidsen for Lunden.
Et røverkøb
Fiore er opdrættet af Mikkel Stub Jørgensen
på Bornholm og blev solgt på Derbyauktionen i 2018, hvor Pål M. Tung fik Great
Challenger-hoppen for 45.000 kroner.
– Det var en hest, jeg havde regnet med
ville blive en del dyrere. Nicolaj Andersen

Fiore trænes af Pål Morten Tung. På træningscentret på Midtsjælland er der perfekte forhold.

havde købt helsøsteren Da Do Run Run for
95.000 kroner, så det var bare ”Whauw”, da
vi fik hende til den pris, smiler Pål.
Fiore er det andet danskfødte afkom efter
den amerikanskfødte hoppe My Starlight
(Donerail), som i USA fik et enkelt afkom,
Hairspray (1.11,0a – 542.000 kr.), der huskes for en fin karriere hos Flemming Jensen. I Sverige er My Starlight mor til blandt
andet Kossu Sisu (1.12,6a – 618.000 s.kr.).
– I min verden er hun eksteriørmæssigt
tæt på perfekt, og den første gang jeg satte mig i vognen efter Ken Ecce havde kørt
hende til, kunne jeg bare mærke, at hun var
noget specielt. Hun har altid været meget
gålysten, og man sidder ikke med slappe
tømmer. Men hun har tidligere været lidt
for temperamentsfuld, og det har vi arbejdet meget med.
– I første omgang var det dog en anden
hoppe, vi havde kig på, og som vi havde besluttet os for at byde på, men så så vi Fiore,
og tænkte, at det var hende vi ville have. Vi
kendte i forvejen Da Do Run Run, der var i
træning hos Nicolaj Andersen og blev godkendt i august som 2-års på 1.20,5 mens
vi havde vores heste stående hos ham i en
periode efter vi var flyttet.
– Hun kom desværre aldrig til start på
grund af en skade, og blev solgt tilbage til
opdrætteren Mikkel Stub, men det var en
meget talentfuld hest.
Betina Ekman supplerer:
– Fiore så egentlig meget anonym ud til
auktionen. Der var ikke noget decideret
blikfang, og hun var ikke specielt snakkesalig inde i boksen. Da jeg kom ind i boksen til auktionen, vendte hun bagdelen til,
men da jeg havde stået der i nogle minutter,
vendte hun pludselig om og kom hen til

mig. Jeg kunne rigtig godt lide udtrykket i
øjnene, og vidste med det samme, at det var
én jeg havde lyst til at ”lege med”, også når
det går dårligt.
Mission impossible
Fiore har som nævnt indledt karrieren med
tre sejre i træk, og er meldt i alle årgangsløb
som 3- og 4-års, men har holdt pause siden
slutningen af februar måned, og kommer
ikke til start før i slutningen af maj måned.
– I og med at hun ikke nåede at starte
som 2-års, fordi hun kom ind i en vækstperiode, lagde vi i samråd med Ken Ecce
en plan for, hvornår hun skulle starte. Hun
skulle bare have to-tre starter for at komme
i gang, men jeg indrømmer gerne, at vi var
lidt skeptiske, da Ken en dag sagde, at han
ville melde Fiore til et løb på Åby, siger Pål.
– Når man sidder med facit i hånden,
var det jo en god idé, men vi skulle afsætte
en hel dag for tre mennesker for at køre til
Gøteborg med én hest! – og vejret var ikke
det bedste med kraftig regn og vind. Det var
lidt en ”mission impossible”, og vi troede
ikke helt så meget på det som Ken gjorde.
Men det gik jo heldigvis godt.
– Efter den start er Fiore blevet ”trænet
ned”, og gik sit første Skovbo-job den 13.
april, så vi er stille og roligt begyndt at sætte
hende op igen, men hun er også vokset en
hel del i løbet af det sidste stykke tid.
– Hun træner herhjemme to gange
om ugen. Det var oprindeligt planen at
starte hende om lørdagen i Copenhagen
Cup-weekenden, men den løbsdag er jo
desværre blevet aflyst, så nu skal vi finde en
anden opgave. Sverige er en mulighed igen
– der er jo gode præmier at køre om derovre, men nu må vi se. Den første store opgave
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Pål Morten Tung foran træningsbanerne, som løber i det kuperede terræn.

herhjemme bliver formentlig Jydsk 3-årings
Hoppe Grand Prix den 26. juli.
Fordumsfuld
Travhestene fylder i dag meget i Betina og
Påls liv, men da de mødte hinanden for
knapt 10 år siden vidste de ikke, at de havde
en fælles interesse for heste.
– Pål og jeg mødte hinanden i en helt anden sammenhæng, og efter vi havde kendt
hinanden et par måneder, sagde han pludselig i en eller anden forbindelse: ”Det var
dengang jeg havde heste i Norge” – og så
blev han jo pludselig lidt mere interessant,
griner Betina.
– ”Nå, hvad var det for nogle heste?”
spurgte jeg, men da han så sagde, at det var
travheste – ja, så blev jeg nok lidt skuffet.
Dengang skulle man nok lede længe efter
en, der var mere fordomsfuld over for travsporten end mig.
– Men de heste jeg kendte fra ridemiljøet, var jo heste, der af den ene eller anden

Betina Ekman Jensen på kontoret. Ved
siden af hestene er hun selvstændig inden
i regnskabsbranchen.
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grund var blevet kasseret på travbanen og
i stedet var blevet rideheste. Og de havde
jo som regel haft et ret uheldigt adfærdsmønster, så der er selvfølgelig en årsag til,
at de opfører sig som de gør, siger Betina
Ekmann, som i dag er selvstændig med firmaet Pro Concepta, der laver regnskaber
for små og store virksomheder. Tidligere
har hun været ansat i regnskabsafdelingen
i G4S, men hestene har altid fyldt meget i
hendes liv.
– Som helt ung var jeg springrytter og arbejdede blandt andet i en salgsstald i Tyskland, hvor jeg arbejdede med springheste,
men så fik jeg min søn, som nu 22 år, og
hesteinteressen blev kortvarigt sat lidt i baggrunden. Der gik dog ikke så lang tid, før
jeg ”konverterede” til dressur, og det har jeg
så dyrket i næsten 20 år. Jeg solgte faktisk
den sidste dressurhest i januar måned i år.
Pensioneret sportsstjerne
Påls interesse for travheste blev vakt i slutningen af 1980’erne, men som teenager var
det nogle helt andre sportsgrene, som tiltalte ham.
– Som alle andre nordmænd løb jeg meget
på ski, men senere blev det løb på mellemdistancerne 800m, 1500m og 3000m, hvor
jeg egentlig klarede mig ganske godt. Men
det var først, da jeg skiftede til Taekwondo,
at jeg kunne hævde mig i toppen i Norge.
Jeg vandt blandt andet otte guldmedaljer i
de norske mesterskaber, og blev udtaget til
landsholdet.
– På et tidspunkt skulle vi til VM, men
tre uger forinden var jeg med til de nordiske
mesterskaber, hvor jeg smadrede mit ene
knæ, så det blev desværre aldrig til noget
med VM. Det var rigtig ærgerligt, for min

kammerat, som jeg trænede sammen med,
blev dobbelt VM-vinder, så vi var på et rimelig højt niveau.
– Da jeg stoppede som aktiv, blev jeg i
stedet træner, og blev blandt andet personlig træner for min lillebror, der også dyrkede atletik. Han har også en andel i Fiore og
Party Brodda.
– Han var en god løber, men jeg kan huske, at jeg undrede mig over, hvorfor han altid blev nummer to eller tre. Derfor foreslog
jeg ham, at jeg skulle begynde at træne ham
og så lagde jeg blandt andet noget mentaltræning ind i det, for at han skulle blive
mere fokuseret på at gøre arbejdet færdigt,
frem for at fokusere på, hvor gode de andre
var. Resultaterne kom meget hurtigt!
– På et tidspunkt blev han udtaget til
Bislett Games, som er det største internationale atletikstævne i Norge, og kom med
i 1500m-finalen. Vi aftalte så, hvordan han
skulle løbe undervejs, og hvem han skulle
holde øje med, og når jeg så råbte ”NU!” så
skulle han sætte slutspurten ind.
– Vi glemte bare, at der var 30.000 tilskuere, men han var faktisk SÅ mentalt fokuseret under løbet, at han HØRTE mig,
og vandt langt foran konkurrenterne. Han
satte ny løbsrekord, og flere af hans rekorder står faktisk den dag i dag, næsten 25 år
senere.
Fra tømrer til direktør
Pål M. Tung har de sidste 20-25 år beskæftiget sig med ledelse og udvikling/coaching
af virksomheder, men er oprindeligt uddannet tømrer.
– På et tidspunkt tog jeg et sabbatår, hvor
jeg rejste til San Francisco og arbejdede som
tømrer hos min onkel, der havde et byggefirma, siger han.
– Da jeg kom hjem, fik jeg job som marketingskonsulent i et firma, hvor jeg havde
ansvaret for salgskontorerne, og senere blev
jeg tilbudt et job som projektleder i samme firma. Jeg havde på det tidspunkt ingen
anden uddannelse end min tømreruddannelse, men har nok bare altid været heldig
at være på det rigtige sted på det rigtige
tidspunkt.
– Det handler nok også om min tilgang
til tingene, kombineret med min tankegang.
Jeg har altid været sulten efter at prøve nye
ting og lære, fortæller Pål.
– Efter nogle år som projektleder, blev jeg
opfordret til at tage en lederuddannelse og
blev senere ansat som administrerende direktør i den svenske koncern ITAB. De var på
dét tidspunkt meget aggressive med at opkøbe konkurrerende virksomheder, som gik lidt

dårligt og derfor var til salg. I den forbindelse, blev jeg i 2000 sendt til Finland, hvor min
opgave blandt andet var at prøve på at vende den negative udvikling. Det lykkedes og
herefter blev jeg i 2002 sendt til Danmark,
hvor jeg skulle hjælpe til med at fusionere to
virksomheder, som ITAB havde købt. Siden
er jeg så blevet hængende.
– Jeg har de sidste 20-25 år arbejdet med
ledelse og udvikling af virksomheder og været skiftevis ansat og selvstændig, som jeg i
denne omgang har været siden 2016. Det
er jeg rigtig glad for, selv om der desværre
ikke har været noget som helst at lave under
Corona-krisen, så det er muligt, at jeg bliver
nødt til at sadle helt om. Lige nu afventer jeg,
at samfundet skal normaliseres igen, men det
kan jo godt tage lang tid, lyder det fra Pål
Morten Tung.
Den første travhest
Så længe Pål kan huske, har han interesseret sig for hesten som individ, men det var
først langt senere, at han blev involveret i
travsporten.
– Nogle af mine kammerater havde travheste, og derigennem blev jeg fanget. Jeg

købte min første travhest i 1991, da jeg
kom hjem fra San Francisco, fortæller Pål
M. Tung.
– Jeg begyndte selv at træne hestene sammen med min barndomskammerat, Ola
Åsebø. Vi havde et fint samarbejde igennem
en del år, hvor vi blandt andet købte flere
heste i Sverige fra forskellige stutterier.
– Der var nogle fine heste iblandt, og vi
havde på et tidspunkt op mod 10 heste i
stalden. Den bedste årgang var Speedy Erik
C, Scan Timberlake og Golden Birgitte.
Sidstnævnte blev i øvrigt solgt til Danmark
som følhoppe.
– Jeg har også selv kørt travløb, men
kun såkaldte ”lokalkøringer” i Midtnorge.
I Norge er der en masse travforeninger, og
mange af dem har deres egen bane. Jeg sad
i en periode som formand i den lokale travforening, men det hele sluttede da jeg flyttede til Danmark i 2002.
– Jeg solgte mine heste og nogenlunde
samtidig flyttede Ola til Sverige, hvor han
senere købte travtræner Christer Nylanders
gård i Bergsåker. Han har siden haft fin succes og var bl.a. træner og medejer af Hard
Times, der i 2017 vandt Norsk Trav Kri-

terium. Jeg havde selv holdt en pause med
travheste fra jeg kom til Danmark i 2002 til
jeg mødte Betina en del år senere, men har
altid fulgt med fra sidelinjen, og har selvfølgelig især lagt mærke til, hvordan det er
gået Olas heste.
En drøm gik i opfyldelse
I 2013 lejede Betina Ekmann og Pål M.
Tung sig ind på en gård i Præstø, hvor de
købte deres første fælles travhest, følhoppen
Family Ås, der i 2015 blev mor til Family
Dream E T – en svenskregistreret Dream
Vacation-søn, der er parrets hidtil eneste
forsøg som opdrættere.
– Jeg fik også en dressurhest og så lavede
vi en 700 meter-bane på gården, fortæller
Betina og suppleres af Pål:
– Vi ville dog gerne have vores eget, og
efter et par år begyndte vi at lede efter en
egnet ejendom med noget jord til, men det
var ikke så let som vi havde regnet med. Jeg
tror vi har set på omkring 20-25 ejendomme rundt omkring, inden vi fandt det her
sted.
– Stuehuset var delvis istandsat, men stalden havde tidligere været ko- og grisestald,
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så vi rev alt ud og det er faktisk kun væggene, der står tilbage. Det gik vi i gang med
den første sommer vi boede her (2018), og
det har vi så knoklet med indtil for ikke så
lang tid siden.
Parret har således brugt al deres fritid på
det fælles projekt at skabe et moderne træningscenter for travheste, og det er – uden
at overdrive – lykkedes til perfektion.
Stalden indeholder otte store bokse foruden et seletøjskammer, toilet, vaskeplads
og lagerrum.
På førstesalen i stalden har Betina indrettet kontor, og derudover er der både køkken
og bad samt gæsteværelse, som blandt Påls
familie nyder godt af, når de er på besøg fra
Norge.
Studietur
Familiens første løbshest var svenskfødte
Rocky Pop, som Pål M. Tung købt på den
svenske Kriterieauktion i 2014, og de efterfølgende år har han rejst Skandinavien
tyndt for at finde den helt rigtige unghest.
– Fra og med 2014 har jeg været på samtlige auktioner i Danmark og Sverige, og
blandt andet brugt en stor del af tiden på at
besøge nogle af dem, der har haft størst succes med ungheste, fortæller Pål.
– Jeg har blandt andet set en del efter, hvad
Svante Båth gør og stillet en masse spørgsmål. Er det et bestemt eksteriør de går efter?
Er det afstamningen? Eller begge dele?
– Det har jeg lært meget af, og hver gang
jeg har været på auktion, har flere af de plage jeg har ”valgt ud”, vist sig at blive rigtig

Stalden er indrettet med en 1. sal, hvor der
blandt andet er kontor og gæsteværelse.
Og en fantastisk udsigt.
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Pål Morten Tung er fra Norge, og det kan man næsten godt ane, når man ser stilen på den
nyrestaurerede staldbygning

gode væddeløbsheste. Jeg har da også budt
på en del heste, men de blev hurtigt for dyre
i forhold til, hvad vi ville betale for en unghest.
– Men jeg diskuterer også en del med min
kammerat Ola, som har arbejdet hos Svante
Båth, og som selv har købt en del heste efter samme model, der til gengæld IKKE har
været så dyre – måske i 30-50.000 kronersklassen – men alligevel blevet rigtig gode.
Og så tænkte jeg, at det må da også kunne
lade sig gøre for os, siger Pål
Betina tilføjer:
– I 2018 brugte vi også sommerferien på
at tage rundt i landet og besøge en masse opdrættere for at se deres ungheste. På
grund af MIN tilgang til det, vil jeg gerne
se hesten først, og ikke kun nøjes med at
se den, når den bliver trukket ud af boksen
på auktionsdagen. For mig er det vigtigt at
se dem i deres vante omgivelser. Det var en
rigtig hyggelig tur, og specielt i Jylland er
folk meget gæstfrie, så vi lærte en masse nye
mennesker at kende.
Inspiration fra atletikken
Udover den topmoderne stald har Pål M.
Tung også lavet diverse folde og en træningsbane på 1500 meter i lettere kuperet terræn
og med en en ligeud-bane på 750 meter.
– Den første vinter vi boede her, kom der
en vognmand med 700 tons grus, der blev
kørt ud på banen som underlag for at sikre
en god dræning. Ovenpå er der lagt sand
og stenmel, og den fungerer supergodt, specielt om vinteren, da den tåler meget vand,
siger Pål, som står for størsteparten af træningen med Stald Ekmann-Tungs tre løbsheste, Fiore, Family Dream E T og 2-årige

Party Brodda, som han købte på sidste års
svenske Kriterieauktion.
– Vi træner vel ikke så meget anderledes i
forhold til mange andre, men bruger pulsmåler til at styre intensiteten frem for stopuret. Jeg synes det er sjovt, når det bliver
lidt videnskabeligt og hele træningsaspektet
finder jeg utrolig interessant, siger Pål.
– Min lillebror har som nævnt også dyrket idræt på højt niveau, og han har stadig
kontakter til Olympiatoppen i Norge, som
er en del af den norske olympiske og paralympiske komité med ansvar for uddannelse
af norsk elitesport. De forsker jo hele tiden i
hvilken intensitet, antal interval i forhold til
længde/varighed og tid på pauser osv. – og
det indlæringskoncept vi bruger til travhestene, er faktisk inspireret af Olympiatoppens arbejde.
– Ken Ecce er selvfølgelig en stor hjælp
qua sin store erfaring og vi har et tæt samarbejde, ligesom vi også er blevet rigtig gode
venner med ham og Berit. Men den daglige
træning og pasning af hestene klarer vi selv.
Dream team
Betina Ekmann og Pål Morten Tung har i
mange år arbejdet hjemmefra en stor del af
tiden med den frihed og fleksibilitet det giver. Men der bliver også brugt rigtig meget
tid i stalden.
– Vi har blandt andet stor fokus på at holde dyrlægen væk. Det drejer sig om at holde
dem friske og det er dér DU kommer ind i
billedet, siger Pål henvendt til Betina, som
qua sin store interesse inden for alternativ
behandling, har en anden indgangsvinkel
til hestene.
– Jeg har ingen intentioner om at ligge
og trille rundt i en træningsvogn flere timer

om dagen. Det der interesserer mig er, når
Pål kommer og siger, at ”den her hest var
ikke så fin i træning i dag” – så går jeg i
gang!
– En hest som Fiore har f.eks. lidt temperament, og her i løbspausen har jeg brugt
meget tid på at få hende til at skridte godt,
og på den måde få hende til at slappe af,
siger Betina.
– Måske smider jeg også en sadel på én
af hestene. Jeg har ikke den samme erfaring
som Ken Ecce, der hurtigt kan mærke, at
der er noget galt med højre bagben eller
lignende, men når jeg til gengæld sætter
mig op ryggen af hesten, og prøver at stille
den på de forskellige diagonaler, så kan jeg
måske mærke, at det ikke er bagparten, den

”skyder ud” – men at det i stedet måske er
skulderen, der er problemet.
– Jeg har vænnet mig til at se udfordringen i travet. Der er ikke de store udfordringer i at ride på en ridehest, men det kan
være en stor udfordring at få en travhest,
der går næsten sidelæns gennem svingene,
til at gå stillet korrekt på en ridebane. Den
slags arbejder jeg meget med.
-Jeg har også taget en uddannelse som
hestemassør, men selve massagen er måske
kun 30% af det. Jeg bruger også akupunktur på vores egne heste for at prøve at holde dem friske. Det er dét, jeg synes er mest
effektivt, og hestene tager voldsomt godt
imod det.
Troen på et koncept
Fiore er et lysende eksempel på, at Betina
og Påls træningskoncept og omgang med
hestene fungerer.
– Vi er selvfølgelig meget stolte over Fiores tre sejre, men jeg føler faktisk, at dét at
få Rocky Pop til at fungere og vinde løb var
et større kunststykke, siger Betina.
– Det er nemmere at træne en god hest,
som Pål siger, men Rocky Pop var der bare

hele tiden noget galt med. Han havde stor
kapacitet, men det var som at lede efter nålen i høstakken. Da han kom hjem, begyndte Betina udelukkende at ridetræne ham, og
efter en tid begyndte han at vinde løb og
præstere i det hele taget.
– Det var ham, som var årsagen til, at jeg
tog et kursus i akupunktur til husbehov, men
Rocky Pop døjede desværre ufatteligt meget
med allergi. Han var allergisk over for 25
forskellige ting – græs og alle mulige andre
ting, som han gik i til hverdag, så det blev
desværre for meget, og han blev aflivet i fjor.
– Man kan sige, at det er en mere holistisk måde at behandle heste på, men der
er jo lige så mange meninger, som der er
mennesker, men vi har heldigvis en fælles
tilgang til det. Vi må gå efter vores mavefornemmelse og tro på konceptet. Det er motivationsfaktoren for at bruge så mange timer
ude i stalden, og investere i magnetudstyr
og alt muligt andet.
– Det er jo til syvende og sidst dét, vi
alle sammen går og drømmer om; at gøre
en forskel med dét man laver, og at vi som
amatører kan være med, hvor det er rigtig
sjovt.

MagicCarpetRide US
1.10,2a - 2.467.643 kr.
MagicCarpetRide US er hingsten, der er i top på alt!
Udstråling, temperament, løbskarriere og afstamning.
Magic har vundet løb i USA, Danmark, Sverige og Norge.
Og så kan MagicCarpetRide US får hopperne i fol! Alle 19
bedækkede hopper i 2019 blev således scannet i fol.
72 % af alle afkom har været bragt til start og over halvdelen af alle startende afkom har rekord 1.14,9 eller bedre.
MagicCarpetRide US lavede en millionær i sin allerførste
årgang i form af Smevikens Cruiser 1.338.424 SEK og
rekord 1.11,5.
Løbskarriere:
• Vinder af 20 løb og en pladsprocent på 43 i absolut
hårdeste konkurrence
• V75 Sølvdivisionsfinale på Solvalla
• Copenhagen Open
• Kåret til “Årets ældre hest” i Danmark
• 2. plads i både Sweden Cup og Energima Cup
• Vinder af flere Liga 1-løb
• V75 Sølvdivision på Färjestad og på Charlottenlund
• Flere V65-løb i Norge
• Otto Hallings Mindeløb
• Imtech Løb Jägersro
• Energima Cup indl. afd.

Ifolingsprocent på

100%

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

i 2019

Afstamning:
ANGUS HALL
(US) 1.10,0

MEADOWBRANCH
MAGIC (US) 1.13,2

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

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

Kontakt: Trine Urth Pedersen 2567 6578 / Anders Pedersen 2567 4342 / Facebook: Søg på Magiccarpetride -US
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Muscle Hill-sønnen Hillustrious. Introduktionspris 0 + 12.000 kr. + moms

GREAT CHALLENGERS AFKOM ER STADIG FLYVENDE

CD

AMAZING DYNAMITE

Har tjent over en halv million kroner
i få starter i Frankrig.

Fire sejre i træk i Frankrig og
600.000 kr. indtjent.

CALLE CROWN

VALOKAJA HINDØ

3.263.858 SEK, har bl.a. vundet på
1.11,1a/2100m på Vincennes og er danskopdrættet af Lene & Helle Hjorth.

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.

LÆS OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTEKATALOG ONLINE PÅ WWW.TRAVAVL.DK

GREAT CHALLENGER - AVLSCHAMPION

2011, 2012, 2014, 2017 & 2018

BROADWAY HALL | CASH GAMBLE
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Y
GIFT KRONOS | GIGANT NEO | HELPISONTHEWA
MUSCLE MASSIVE | S J'S CAVIAR

Tlf. 3250 6535 - 4010 3163 // E-mail: mikkelstub@msn.com // www. travavl.dk
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Lars-Peder Pedersen
glemmer aldrig
oplevelserne med Max
Hanover.

50 år med
Derbydrømme
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Han er kendt som ”Kludemanden fra Harlev”.
Som 19-årig kunne han
have indskrevet sig i historiebøgerne som en af
landets yngste ejere af
en Derbyvinder. Men op
til det store løb i 1970
solgte han pludselig sin
stjerne til Sverige.

Tekst og foto: René Wibholdt

Væddeløbsbladet tegner et portræt af
Lars-Peder Pedersen, og prøver at finde
svaret på, hvorfor han solgte Max Hanover.
Aktuelt skal vi også høre, om der er nye
Derbykandidater på vej.
Vi skruer tiden tilbage til 1968. Det var
dengang mange mænd var langhårede og
gik med bukser med svaj. 17-årige Lars-Peder Pedersen havde netop set sin allerførste
travhest, Max Hanover, vinde årets første
travløb for toåringer på Jydsk Væddeløbsbane med travtræner Børge Simonsen i
sulkyen. Den fine vindertid lød på 1.29,8
over 1700m.
Det skulle blive starten på en stor karriere
for Max Hanover, som var et af de første afkom herhjemme efter Frosty Hanover. Moren hed Avec Hanover (Lance Hanover).
Børge Simonsen kendte opdrætteren, Johs.
Andersen, og var med som hestekyndig, da
far og søn, produkthandler Peder Pedersen
og Lars-Peder købte unghesten på Sjælland.
Senere på sæsonen i 1968 stillede årgangens stjerne, Misty Senator, til start i
Jydsk 2-årings Grand Prix med Walther
Kaiser-Hansen. Det var en kanon, som var
ubesejret i otte starter. Men det var Børge
Simonsen ligeglad med. Han kørte simpelthen så stærkt hele vejen med Max Hanover,
at Walther Kaiser-Hansen aldrig kom ind i
kampen.
– Det var helt sindssygt, siger Lars-Peder
om Max Hanovers suveræne præstation.
Inden start lød løbsrekorden på 1.25,9a,
sat af Lille Jutta med Vagn ”Futter” Lønborg. Max Hanover skar imponerende 3,4
sekunder af med tiden 1.22,5a. Til sammenligning blev Opdrætningsløbet dette
år vundet på 1.23,0a på den hurtige bane i

Charlottenlund – i øvrigt af Misty Senator
og jockey Torben Fischer, der dermed fik
sin første sejr i hus.
– Jeg kan huske, at Max Hanover vandt
12.000 kr. dét år. Det var dengang fire
sko kostede 45 kr. hos beslagsmeden, siger
Lars-Peder og ryster på hovedet.
Max Hanover stjal ingen overskrifter som
treåring – ud over at Lars-Peder som kusk
vandt et stort lokalt amatørløb med den.
Den markerede sig heller ikke i de første
starter året efter. Men op til Derbyet begyndte den igen at vise positive takter. Og
så var det, at unge Lars-Peder pludselig solgte den til Sverige. Ny ejer var Stall Trolldal.
Det fremgik i hvert fald af Derbydagens
travprogram.
– Jeg skulle ind som soldat. Det er forklaringen på, hvorfor jeg solgte den, siger
Lars-Peder.
Men den forklaring finder Væddeløbsbladets udsendte noget tynd. Bag pseudonymet Stall Trolldal står nemlig Lars-Peders
søster Else Madsen, som på dette tidspunkt
slet ikke interesserede sig for travheste.
Forklaringen er måske en helt anden.
Dengang var det sådan med de svenske
skatteregler, at en hesteejer med vel at mærke kun én hest i stalden var 100 procent
fritaget for at skulle betale skat af indkørte
præmier – uanset summens størrelse. Men
den forklaring ønsker Lars-Peder ikke at
kommentere på. Til gengæld vil han gerne
fortælle, at søsteren købte Max Hanover til
en vennepris, og at det blev skrevet ind i
slutdokumentet, at Lars-Peder havde rettighederne over Max Hanover, når den startede på dansk grund.
Og denne juridiske krølle var en væsentlig pointe, for næste start for Max Hanover
var Dansk Trav Derby 1970, hvor Børge

Simonsen efter et fornuftigt løb undervejs
slog til med en fantastisk slutspurt og slog
Mylord L og Migthy Scotch. Parret var
alene på målfotoet og tog sejren i tiden
1.23,3a/3000m.
Ved præmieoverrækkelse stod en ung
staldmand med efternavnet Nielsen og en
meget glad Lars-Peder, som på vegne af sin
søster, som var rejst på ferie, fik overrakt
Derbyvase og pokal, som den dag i dag står
i Lars-Peders stuehus i Harlev lidt uden for
Aarhus.
Den unge staldmand var naturligvis Steen
Juul (Nielsen), som på dette tidspunkt lige
var blevet kæreste med Børge Simonsens
datter, Kirsten. Og det var de to, der tog sig
af Max Hanover, som ankom til Charlottenlund flere dage før selve løbet.
Det bliver i familien
For Lars-Peder betyder det ikke noget, at
hans navn ikke figurerer som Derbyejer i
historiebøgerne.
– Det blev jo i familien. Og sådan var det
i alle årene med Max Hanover, den har altid
været en familiehest, siger han.
Max Hanover blev årgangens mest vindende i 1970 med lidt over 70.000 kr. Efter
Derbyet gik den i træning hos svenske Olle
Elfstrand, som fejrede mange triumfer med
den, bl.a. med sejr i Frances Bulwarks Lopp
i 1972.
I alt blev det til 46 sejre og en halv million
kr. i præmiesum. Totalt den blev også den
mest vindende i sin årgang, og var på daværende tidspunkt den fjerdemest vindende
danske traver nogensinde. Max Hanover,
der vandt flere hurtigklasseløb som 11-årig,
døde af tarmslyng 12 år gammel.
Gennem årene holdt Lars-Peder mange af
sine ferier hos sin søster i Sverige, hvor han
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borgtøsen (Lord Valentine), som blev henholdsvis nummer to og fire i 1976-Derbyet
efter stjernen over dem alle, Tarok.
Andre hopper er hurtigklassetraveren
Jacqueline Axworthy (Leo Axworthy), som
er oldemor til Gareth Boko (Make It Happen), som vandt det svenske Opdrætningsløb i 2015, og nu gør sig gældende i hurtigklassen med stor succes. Den har sat rekord
1.10,1a/1640m og har tjent 4,3 mio. s.kr.
Trøjborgtøsen er mormor til Mathilde Trøjborg, som er en af de bedste, danske hopper
nogensinde. Hun vandt bl.a. Dansk Hoppe
Derby 2008 for Knud Mønster og dominerende senere de svenske V75-løb for Flemming Jensen. I alt blev det til 34 sejre, 3,1
mio. kr. og rekord 1.10,5a/1609m sat som
vinder.
Vi skal heller ikke glemme de danske
hingste, der er født ud af Ellen Søgårds
moderlinje. Her finder vi to Derbyvindere
Nu Bangsbo (Frosty Hanover) og Lancelot
Broholm (Pay Dirt).

Det kan være Organza, der giver Lars-Peder Pedersen en ny Max Hanover
eller en ny Frisbee.

også fik masser af tid til at køre med ”sin”
stjerne.
Kludemanden fra Harlev
Som helt ung kunne Lars-Peder godt tænke sig at få en uddannelse som beslagsmed,
men det mente faren nu ikke, at der var meget fremtid i, og fik i stedet sønnen overtalt
til at gå i gang med en tømreruddannelse.
Nogle år senere begyndte Lars-Peder mere
og mere at hjælpe sin far med handel af stoffer. Her taler vi om kategorien vævede stoffer! Og efter nogle år forlod han tømrerfaget
og blev selvstændig inden for handel med
stoffer.
I godt og vel 45 år har han været kendt
som ”Kludemanden”. Butikken, der også
hedder Kludemanden, placeret på gården i
Harlev, driver han sammen med sin kone,
Gitte Kortsen. Sammen har de to voksne
døtre, Marie og Lise. Marie har tidligere
været dressurrytter, mens Lise er til trav og
har kørt flere løb. Hun står aktuelt med tre
karrieresejre, alle taget med familiens egen
Snooty.
Stjerner på stribe
Ellen Søgård (Speedy Yankee – Thyra Søgård) blev lidt tilfældigt en af Lars-Peders
første følhopper. I en kort periode skulle
han have den stående for en bekendt, men
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hoppen blev aldrig hentet. Da en travtræner
gjorde opmærksom på, at hoppen faktisk
havde en god stamme, besluttede Lars-Peder sig for at beholde den og prøve den af
i avlen.
Ellen Søgård kommer ud af en moderlinje, som har avlet nogle fantastiske hopper,
bl.a. Tulle Søgård (Lord Valentine) og Trøj-

Turen går til Sverige
Ellen Søgård får tre afkom, der gør det ganske godt og vinder over 100.000 kr. Adieu
(Buckfinder), der tjener 108.000 kr. og vinder 11 løb og får 20 andenpladser, bliver
overskygget af sine søskende.
Den ene er Peter Plys (Ejnar Vogt), som
bliver sendt i træning på Åby hos Per-Olof
Pettersson. På de svenske baner vinder han
15 løb, får 10 andenpladser og 11 tredjepladser i 78 starter og tjener 752.000 kr.
Den anden er Velvet (Buckfinder), som
går i træning samme sted. Hendes bedste re-

Kostene holder ikke længe på gården, for Lars-Peder Pedersen fejer staldgang flere gange
om dagen.

sultat er en tredjeplads i Dansk Hoppe Derby 1996. Løbet blev vundet af Woman New
med Jörg Schefe. Velvet tjener 118.000 i 16
starter, løber 1.16,5a/2000m som vinder og
bliver anden generation i avlsmaterialet hos
Lars-Peder. Opdrætteren er vild med svensk
travsport og har ikke tal på, hvor mange
gange han har taget turen i bil fra Harlev til
Åby for at se Peter Plys og Velvet i aktion.
Især én af turene står tydeligt i hukommelsen.
– Det var den bedste ferie nogensinde.
Ugen startede med, at hele familien først så
Velvet i Hoppe Derbyet. Så tog vi til Sverige, hvor vi oplevede ”Pippiland” (Astrid
Lindgrens Värld), og så sluttede vi ugen af
med at se Peter Plys vinde et løb på Jägersro
med en førstepræmie på 60.000 s.kr., fortæller Lars-Peder med et tilfreds smil.
Fire af Velvets afkom
Velvet bliver bl.a. mor til diamanten Frisbee
(Running Sea), Midas (Chipmate), Organza (Great Challenger) og Snooty (Global
Glide). Frisbee er i særklasse hendes bedste afkom og vinder for Henrik Lønborg
Dansk Hoppe Kriterium 2001, om end den

Gitte Kortsen og Lars-Peder Pedersen i butikken, som mange kunder gerne kører langt for
at handle stoffer i.

Køb dit nye hegn hos Travdiscount
PLASTSTOLPER
24 kr. pr. løbende meter + moms
Fås også i farverne hvid, grå, grøn og brun.

VI HAR
EKSPERTISEN I
OPSÆTNING.
KONTAKT OS FOR
ET TILBUD!

SORT DALLASHEGN
88 kr. pr. løbende meter + moms

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

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

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

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

PORTRÆT | LARS-PEDER PEDERSEN
Døtrene Marie (tv.) og Lise elsker heste og
giver Grisling lidt opmærksomhed.

må dele sejren med Fadine kørt af Nicolaj
Andersen.
Året efter tager Frisbee palmerne i Jydsk
4-årings Hoppe Grand Prix. I årets Hoppe
Derby stiller hun op med 10 sejre i træk og
er kæmpe favorit spillet til 12:10, men må
nøjes med en tredjeplads. Filippa Hydrup
med Birger Jørgensen overrasker både Fadine og Frisbee.
Frisbee tager 14 sejre, tjener 627.000 kr.
og sætter rekord 1.13,0a/1600m, og så er
det værd at bemærke, at Lars-Peder selv stod
for den daglige træning.
Midas havde en kort men fin karriere for
Henrik Lønborg. I 15 starter blev til fem
sejre, to anden- og fem tredjepladser og
96.000 kr. Organza løb først over stregen
flere gange med Lars-Peder i vognen. I alt
blev det til 70 starter, hvoraf den kom på
æresrunde de ti gange. Desuden blev det til
12 anden- og 10 tredjepladser. Præmiesummen sluttede på 196.000 kr., og rekorden
blev trykket til 1.13.3a/1600m som vinder.
Snooty er fortsat aktuel løbshest og har
indtil videre vundet ni løb, hvoraf datteren
Lise som nævnt har snuppet de tre, og indløbet 131.000 kr. Hun er også en kandidat i
avlsboksen. Altså Snooty.
Flere grene på stamtræet
Frisbee og Organza udgør Lars-Peders tredje generation i avlsarbejdet. Forventningerne var især store til Frisbee, som fik tre føl,
hvoraf ingen markerede sig overhovedet.
Hun lever ikke mere.
– Hun var en stor skuffelse i avlen, erkender Lars-Peder.
Næste led står Organza for. Hun har indtil videre fået tre afkom. Freeman (Dream
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Vacation), som ultimo april er klar til prøveløb for sin træner Ole G. Nielsen, Skive.
Hingsten er meldt i alle årgangsløb. Herefter følger hoppen Grisling (Dream Vacation), som er blevet kørt til hos Ole G.
Nielsen, men nu er hjemme igen og skal
have mere rutine og flere muskler bygget

på. På gården er der store, grønne folde og
en kupereret træningsbane på en kilometers
penge.
– Det tager et år at gøre sådan én klar.
Jeg træner med den for vogn et par gange
om ugen. Det bliver til tre-fire kilometer
den ene gang og fem-otte kilometer den
anden gang, siger Lars-Peder, der vurderer
Grisling til at kunne komme længere end
storebroren, fordi den først og fremmest har
et bedre trav.
Endelig er der åringen Hunky (S J’s Caviar).
– Jeg synes, det tegner lovende med Organzas afkom. En af de her tre skulle gerne
kunne gøre sig gældende i årgangsløbene.
Og det er jo Derbyet, vi drømmer om, så
kan det ikke blive større her i Danmark,
siger han og mindes Max Hanover, som realiserede den fantastiske drøm for snart 50
år siden.

Lars P. Pedersens Max Hanover vandt Dansk Trav Derby 1970 for Børge Simonsen. Staldmand på dagen var en ung mand ved navn Steen Juul Nielsen. Foto: Burt Seeger
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DYRLÆGENS
ERSTATNINGSANSVAR
VED HANDELSUNDERSØGELSER AF HESTE

På trods af Corona-pandemien er der godt gang i hestehandlerne for tiden. Og det er
ubetinget en god ide at få gennemført en klinisk og røntgenologisk
dyrlægeundersøgelse af en hest, inden den handles – dette gælder både for køber og
sælger. Men hvad er dyrlægens rolle og ansvar i salg af en væddeløbshest egentlig?
Tekst: Christian Holch, www.adv-holch.dk
Foto: Burt Seeger

Set fra sælgers perspektiv vil dyrlægeundersøgelsen gøre købers muligheder for efter levering at gøre mangler ved hesten gældende
væsentligt mindre. Omvendt opnår køber,
når køber antager en dyrlæge til at undersøge hesten inden en handel, ud over et
godt kendskab til hestens helbredstilstand,
også en ekstra tryghed i handlen – nemlig
muligheden for at gøre et erstatningskrav
gældende mod dyrlægen, hvis dyrlægen
overser væsentlige forhold ved hesten under
sin undersøgelse. Dyrlægerne er sædvanligvis ansvarsforsikret, og køber har dermed en
høj grad af sikkerhed for betalingsevnen i
forhold til erstatningsansvaret.
Retsstillingen på området er imidlertid i
disse år noget mudret – hovedsageligt fordi
dyrlægernes sædvanlige ansvarsforsikringsselskab Tryg har valgt at udfordre den traditionelle opfattelse af fordelingen af ansvaret
mellem sælger og den handelsundersøgende dyrlæge i de situationer, hvor dyrlægen
overser en eller flere mangler ved hesten i
forbindelse med en handelsundersøgelse.
Hvem bør rekvirere og betale dyrlægen
Både køber og sælger har en interesse i, at
det er køber, der antager og betaler dyrlægen for at gennemføre handelsundersøgelsen. Hermed får køber nemlig et kontraktforhold til dyrlægen, og køber vil derfor
have mulighed for at gøre et erstatningskrav
gældende mod dyrlægen, hvis dyrlægen laver fejl i forbindelse med undersøgelsen og
rådgivningen af køber i den forbindelse.
Det hænder også, at det er sælger, der
rekvirerer og betaler for handelsundersøgel-
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sen. Dyrlægen vil i denne situation fortsat
kunne mødes med et erstatningskrav fra
køber, hvis dyrlægen laver fejl i forbindelse
med handelsundersøgelsen men dyrlægen
har i denne situation ikke nogen egentlig
rådgivningsforpligtelse over for køber. Sælger vil med denne konstellation ikke kunne
frigøre sig fra det køberetlige mangelsansvar, jf. nærmere herom nedenfor, for så vidt
angår de forhold ved hesten, som dyrlægen
har overset eller fejlvurderet.
Den ofte anvendte aftale mellem parterne i en handel om, at køber betaler handelsundersøgelsen, hvis hesten ”går igennem” undersøgelsen, mens sælger betaler,
hvis dyrlægen ikke kan godkende hesten til
handel, kan ikke anbefales, fordi den skaber
uklarhed om, hvem dyrlægen reelt har været
antaget af, hvis dyrlægen begår fejl.
Kan sælgers sædvanlige dyrlæge bruges?
Det er ikke ulovligt eller ansvarspådragende
for sælgers sædvanlige dyrlæge at udføre en
handelsundersøgelse på købers vegne. Men
efter min opfattelse er det uheldigt, hvis
dette sker. Det er et grundlæggende princip, at en rådgiver ikke kan tjene to herrer
i samme sag. I nogle brancher, som fx advokatbranchen, findes der ligefrem bødesanktionerede etiske regler, der forbyder en
rådgive at repræsentere begge parter, når der
er modstridende interesser.
Nogle dyrlæger indtager det standpunkt,
at de optræder neutralt, når de gennemfører en handelsundersøgelse på en hest, og
at de dermed objektivt beskriver og vurderer de fund, som de gør i forbindelse med
handelsundersøgelsen. Dette er efter min
opfattelse en forkert tilgang til den rådgivningsforpligtelse, som dyrlægen påtager sig

ved at gennemføre handelsundersøgelsen på
købers vegne.
Er der begået fejl i forbindelse med handelsundersøgelsen, vil der næsten altid opstå mistanke om, at dyrlægens undersøgelse
har været påvirket af det eksisterende forhold til sælger af hesten. Dyrlæger burde afholde sig fra at påtage sig opgaver, hvor der
kan drages tvivl om deres evne til at rådgive
køber uden påvirkning af et eksisterende
forretningsmæssigt samarbejde med sælger.
Vælger dyrlægen alligevel at påtage sig opgaven, bør dyrlægen i det mindste meget
klart informere køberen herom.
Den køberetlige betydning
Når køber får en hest handelsundersøgt af
sin dyrlæge inden handlen, vil køber i civil- og handelskøb som hovedregel ikke
kunne gøre et køberetligt krav gældende
mod sælger. Det er nemlig et grundlæggende køberetligt princip, at en køber ikke kan
gøre et forhold, som køber var eller burde
have været bekendt med, gældende som en
køberetlig mangel overfor sælger. Har køber
antaget en dyrlæge til at undersøge hesten
inden handlen, vil køber i køberetlig henseende blive identificeret med dyrlægen i
tilfælde af, at dyrlægen har begået fejl. Princippet udstrækkes altså til, at heller ikke forhold, som dyrlægen opdagede eller med sin
faglige baggrund burde have opdaget, kan
udgøre en mangel.
Der er dog en væsentlig undtagelse til
denne hovedregel. Har sælger i forbindelse med handlens indgåelse handlet ansvarspådragende, f.eks. ved at tilbageholde
væsentlige oplysninger omkring hesten, og
dermed tilsidesat sin loyale oplysningspligt,
kan sælger ofte mødes med et køberetligt

krav, uanset at dyrlægen har overset det
pågældende forhold i forbindelse med handelsundersøgelsen. I denne situation kan
køber altså frit vælge mellem at rejse henholdsvis et køberetligt krav overfor sælger,
et erstatningsretligt krav overfor dyrlægen
eller et solidarisk krav mod begge parter.
Det er uafklaret, om en erhvervsdrivende sælger kan blive frigjort for sit mangel-

sansvar på tilsvarende vis i forbrugerkøb.
Ordlyden af den relevante bestemmelse i
købelovens forbrugerkapitel tyder på, at en
køber i den situation både vil kunne gøre
et erstatningsretligt ansvar gældende overfor dyrlægen og samtidig gøre et køberetligt
krav gældende overfor sælger (køber kan i
denne situation dog ikke få erstattet sit tab
to gange). Spørgsmålet har dog endnu ikke

været prøvet ved landsretterne eller Højesteret.
Trygs praksis på området
Der har i de senere år været ført ganske
mange retssager ved de danske domstole
vedrørende dyrlægers erstatningsansvar for
fejl begået under handelsundersøgelser. I
en stor del af disse sager har købere af heste

Gode råd ved handelsundersøgelser
• Køber bør rekvirere og betale dyrlægen

• Undlad svævende aftale om, hvem der skal betale for handelsundersøgelsen afhængigt af udfaldet af undersøgelsen

• Undlad at benytte sælgers sædvanlige dyrlæge til handelsundersøgelsen

• Sælger kan med fordel konkret fraskrive sig ansvaret for mangler ved
hesten, der burde have været konstateret af købers dyrlæge

• Undlad for en sikkerheds skyld ved aftaleindgåelsen med dyrlægen

at acceptere dyrlægens aftalevilkår om subsidiære hæftelse for tab
opstået i forbindelse med fejl i handelsundersøgelser
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valgt at stævne både sælger og dyrlæge. Det
skyldes, at Tryg, dyrlægernes ansvarsforsikringsselskab, har indtaget det standpunkt,
at dyrlæger først kan holdes erstatningsansvarlige for det tab, som køberen lider, når
køberen forgæves har forsøgt at forfølge og
inddrive et køberetligt krav overfor sælgeren. Trygs standpunkt strider efter min
opfattelse mod den foreliggende retspraksis
på området, og det har medført en række
komplicerede retssager.
Vestre Landsret har i en sag om en dyrlæge, der undlod at gøre anmærkning om kissing spines-røntgenforandringer på en hest
i forbindelse med en handelsundersøgelse,
afvist Trygs synspunkt. I sagen var både
sælger og dyrlægen blevet stævnet af køberen af hesten. Afvisningen af synspunktet
i denne sag skete dog med den konkrete
begrundelse, at parterne havde indgået en

købekontrakt, hvoraf det fremgik, at køber
ikke kunne gøre forhold, som købers dyrlæge burde have konstateret under handelsundersøgelsen, gældende som en køberetlig
mangel. Heraf kan i hvert fald udledes, at
det set fra sælgers perspektiv vil være en god
ide med klausul i en kontrakt, der fraskriver sælger ansvaret for mangler, som købers
dyrlæge burde have opdaget under sin undersøgelse af hesten.
I den seneste udgave af den handelsattest,
som dyrlægerne udfylder i forbindelse med
handelsundersøgelser, er der udarbejdet et
særligt aftalegrundlag, som det er meningen, at rekvirenten af undersøgelsen skal
underskrive inden undersøgelsen. I dette
aftalegrundlag fremgår blandt andet, at
dyrlægens erstatningsansvar er subsidiært i
forhold til købers mangelskrav mod sælger,
og at dyrlægen først kan mødes med et krav

fra køber, når køber forgæves har forsøgt at
inddrive sit køberetlige krav mod sælger og
herunder også, at hvis ikke køber får reklameret rettidigt overfor sælger, vil heller ikke
dyrlægen kunne mødes med noget erstatningsansvar.
Dyrlægerne forsøger med dette vilkår at
få skabt den retsstilling, der svarer til den
praksis, som Tryg i en årrække har fulgt i
deres skadebehandling i sager, som bliver
anmeldt på dyrlægernes ansvarsforsikring.
Som allerede beskrevet ovenfor, følger det
imidlertid af retspraksis, at sælger af hesten
som hovedregel netop ikke kan mødes med
et køberetligt krav, hvis der er begået fejl
fra købers dyrlæges side. Dermed vil køber
blive klemt mellem dyrlægen, der peger på
sælger, og sælger, der peger på dyrlægen.
Dette vil formentlig kunne få enkelte personer til helt at opgive deres sag.
Rækkevidden af det omtalte aftalevilkår
er imidlertid efter min bedste overbevisning
ganske begrænset, og de tilbagemeldinger,
som jeg har fået fra praktiserende dyrlæger
er, at det pågældende aftalebrev, hvor vilkåret er indeholdt, ikke bliver benyttet ret ofte
af rent praktiske årsager.
Men dyrlægerne sender et uheldigt signal om, at de ikke vil påtage sig det umiddelbare ansvar for de fejl, som de begår i
forbindelse med en af deres kerneydelser.
Det er menneskeligt at fejle – også for rådgivere, og det er de færreste rådgivere, der
slipper igennem et helt arbejdsliv uden engang imellem at begå fejl. Netop derfor er
langt de fleste rådgivere også dækket af en
ansvarsforsikring. Dette giver en god tryghed for rådgivernes kunder, men med den
praksis, som dyrlægerne og deres ansvarsforsikringsselskab forfølger/forsøger at skabe, bliver denne tryghed udvandet, og den
har desværre medført en stribe retssager, og
skabt usikkerhed på området for omsætningen af heste, der er bedst tjent med en høj
grad af forudsigelighed og tryghed for de
involverede parter.
Hvornår ifalder dyrlægen
et erstatningsansvar?
I vurderingen af, om en dyrlæge kan holdes
erstatningsansvarlig, indgår flere betingelser, som alle skal være opfyldt.

Civilkøb: En handel mellem to ikke-professionelle parter, hvor handlen ikke er
formidlet af en professionel

Handelskøb: En handel mellem to professionelle parter

Forbrugerkøb: En handel mellem på den ene side en forbruger og på den

anden side enten en professionel eller en anden forbruger, hvor handlen er
formidlet af en professionel.
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• Der skal være begået en fejl
Det er naturligvis en betingelse, at dyrlægen har lavet en fejl i forbindelse med handelsundersøgelsen. De fleste retssager på
området vedrører fejl begået i forbindelse
med vurdering af røntgenbilleder, hvor især
mindre erfarne dyrlæger, kan begå fejl, hvis
de ikke er påpasselige. Derudover ses der

det opgøres til hestens værdiforringelse på
købstidspunktet. I de tilfælde, hvor hesten
viser sig ikke at kunne anvendes til købers
formål som fx væddeløbs- eller avlshest, vil
afholdte udgifter til træning, foder, opstaldning mv. også kunne kræves erstattet fra
dyrlægen, og dermed bliver forskellen på
det køberetlige krav om ophævelse og det
erstatningsretlige krav begrænset. Dog opstår der ofte uenighed mellem parterne om,
hvorvidt de afholdte løbende udgifter til en
hest, har givet sig udslag i en modsvarende
nytteværdi for køberens vedkommende.

også en del sager vedrørende benstillingsfejl, oversete øjenlidelser eller lidelser i hestens tænder/mund.
En dyrlæges handlinger vil i erstatningsretlig henseende blive vurderet ud fra, hvordan en erfaren specialist på området ville
have ageret. Manglende erfaring hos den
dyrlæge, der laver fejlen, vil således ikke
være en relevant undskyldning.
• Der skal være lidt et tab
En anden betingelse er, at der skal være lidt
et tab. Heri ligger, at ikke alle dyrlægefejl
i forbindelse handelsundersøgelser nødvendigvis resulterer i et erstatningsansvar for
dyrlægen. Har det oversete forhold ingen
betydning for hestens anvendelse eller værdi, vil køberen ikke have lidt noget tab.
Et helt særligt erstatningsretligt problem
opstår i tabsopgørelsen i de situationer, hvor
den købte hest viser sig at lide af en væsentlig mangel, men hvor køber ikke kan hæve
handlen overfor sælger, fordi køber som
beskrevet ovenfor bliver identificeret med
sin dyrlæge. En dyrlæge kan nemlig ikke
rent erstatningsretligt pålægges at overtage
hesten. Kravet mod dyrlægen kan i ste-

• Der skal være årsagssammenhæng
mellem det lidte tab og den begåede fejl
Den erstatningsbetingelse, som oftest giver
anledning til retssager, er betingelsen om, at
der skal være årsagssammenhæng mellem
den begåede fejl fra dyrlægens side og det
tab, som køberen har lidt. I sager om fejl
begået i forbindelse med handelsundersøgelser vil spørgsmålet om årsagssammenhæng oftest vise sig som en uenighed mellem parterne om, hvorvidt køber ville have
købt hesten, såfremt køber havde kendt til
det forhold ved hesten, som dyrlægen over-

CREDIT WINNER

så. Har man købt en hest, der viser sig at
have en bagatelagtig røntgenforandring,
som dyrlægen overså i sin røntgenundersøgelse, og hesten efterfølgende dør af kolik,
vil køberen af hesten få meget svært ved at
føre bevis for, at den begåede fejl var skyld i
køberens tab, fordi en dommer en i retssag
formentlig vil opfatte købers forklaring om,
at køber aldrig ville have købt hesten, hvis
køber havde kendt til den pågældende røntgenfejl ved hesten, som et udtryk for opportun efterrationalisering fra købers side.
Særligt betydningen af oversete røntgenforandringer giver anledning til mange retssager vedrørende spørgsmålet om
årsagssammenhæng mellem fejlen og en
senere opstået skade hos hesten. Således
kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at
vurdere, om en given røntgenforandring
må anses som den udløsende årsag til en
senere skade. Særligt vanskeligt kan sagen
blive, hvis røntgenforandringen kan anses
som en faktor, der sammen med en eller
flere andre faktorer, som fx et akut traume,
overbelastning, dårligt smedearbejde eller
lign. har medvirket til, at skaden har udviklet sig.

10,6a – USD 1.495.295

CREDIT WINNER ER STILL GOING STRONG I 2019:
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AMERICAN WINNER (US)

14,3a – NOK 797.190
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SUPER BOWL (US)
B.J.’S PLEASURE (US)
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ARMBRO GOAL (US)
GRASSBED (US)

Vinder af det Norske Hoppekriterium 2019 i 14,6a/2100m
Vinder af Breeders Crown 3 Year old fillies 2019
STAR’S PRIDE (US)
PILLOW TALK (US)
SPEEDY SOMOLLI (US)
MATINA HANOVER (US)
SPEEDY CROWN (US)
ARMBRO FLIGHT (US)
BINEFISH (US
PURE LILLY (US)

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.
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S.kr. 4.737.337
S.kr. 4.188.605
N.kr. 5.247.390
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N.kr. 3.369.450
€ 372.785
D.kr. 756.356
D.kr. 741.660

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

Helle og Tanja Thorhauge
– vi tager tingene som de kommer
En tur på travbanen i Billund blev skæbnesvangert for søskendeparret Helle og Tanja Thorhauge, som i dag mange år senere fortsat kører på for fuld skrue med opdræt og løbsheste.

Tvillingerne Tanja og Helle Thorhauge sammen med Dayton Downs. Søstrene satser hårdt på opdræt af travheste. Foto: Privat

Tekst: Søren Aaen

Højt mod nord i det mørke Jylland, faktisk
helt derude i dét politikerne på Christiansborg ynder at kalde ”Udkantsdanmark”,
mens de lokale – med slet skjult stolthed
og trods i stemmen – kalder det ”Vandkantsdanmark”, møder vi tvillingesøstrene
Helle og Tanja Thorhauge – kvinderne bag
”Downs”-hestene og mange andre.
En smuk forårsaften i april med himlen så
høj og blå, som den kun kan være i Vendsyssel, svinger Væddeløbsbladets udsendte
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ind på gårdpladsen på ejendommen et par
kilometer uden for den lille landsby Linderum.
Tanja og Helle Thorhauge er i fuld gang
med at tage heste ind fra fold til aftenfodringen. Tanja kommer forrest med følhoppen Mellby Cosy, mens Helle kommer halsende bagefter med årets første føl, som bare
er en uge gammel, men allerede i gang med
uddannelsen som travhest, som bl.a. indebærer at lære at blive trukket med.
– Jeg blev trådt på af en hest sidste år, og
har lidt småskavanker på den baggrund, så

det er Helle som har vundet at trække med
de lidt friske føl, og klare de hårdeste opgaver i stalden, lyder velkomsten smilende fra
Tanja Thorhauge.
Med hoppe og føl vel placeret i deres boks
bydes der på den obligatoriske stald- og
foldrundgang, som altid er øverst på listen,
uanset hvor i landet man besøger travfolket.
En skøn blanding af følhopper, føl, plage og
ældre pensionærer pryder foldene i det smukt
bakkede terræn med udsigt til Jyske Ås.
– Det er nok Helle, som kommer til at
tegne og fortælle mest. Det er hende, som

Hingsten Flamboro Downs var med på
Derbyauktionen. Blev solgt for 80.000 kr.
til Aalborg-træner Anders Pedersen.
Foto: Privat

er den mest snakkesalige, fortsætter Tanja
Thorhauge, inden søsteren ganske rigtigt
tager over.
– Vi har jo som så mange andre nok lige
rigeligt med heste, men sommetider dukker
der bare et tilbud op, som er så godt, at man
ikke kan sige nej til det.
– Samtidig er der jo også nogle gamle
drenge og piger, som bare hører til hér, og
skal have lov til at gå. F.eks. går Chester
Downs og Daytona Downs og nyder livet
som pensionærer efter skader og uheld. Noget som vi faktisk har været forfulgt at gennem nogle sæsoner efterhånden, lyder det
fra Helle Thorhauge.
– Men vi er ikke sådan at knække. Vi
bruger al vores tid og alle vores penge på
travhestene, og det er dét, der betyder noget
for os. Hvor andre måske ville investere i
nye vinduer eller et nyt køkken, så sætter vi
vores spareskillinger i en livstidsbedækning,
og det er nok dét, der er forskellen på os
og så mange andre, lyder det videre med et
stort smil.
Tossede med dyr
Gården oser af det gode dyreliv, hvor menneskene helt tydeligt prioriterer dyrenes
velfærd. Således lusker der også en håndfuld
gårdkatte rundt, som for de flestes vedkommende har fået en ekstra chance efter et besøg hos Tanja, som til daglig arbejder som
veterinærsygeplejerske.
– Vi har været tossede med dyr siden
barnsben, og det tror jeg er noget vi har arvet
fra vores far, fortsætter Tanja Thorhauge.
– Han elskede dyr, og det var også ham,
der første gang tog os med på en travbane,
supplerer Helle. Vi boede ikke så langt fra
Ole F. Nielsen som tilbage i 1980’erne opdrættede ”N.T”-hestene, bl.a. Marco N.T.,
som var en fin hest, og derfra voksede interessen bare.
Den første travhest
– Vi havde fået en ridehest i fødselsdagsgave
nogle år tidligere, men da vi skulle have den

opstaldet et nyt sted, så skulle vi lige se deres
nye føl. Det var en travhest, og inden dagen
var omme, så havde vi købt ham.
– Vi var lige fyldt 18 år, så det var også
med en vis portion ungdommeligt mod, at
vi ringede hjem til vores forældre og annoncerede, at ”nu havde vi altså købt en
hest!”, og der var i øvrigt ikke noget de
kunne gøre, for vi var voksne nu. Der lød
ikke udpræget ros i telefonen, men i stedet en klar formaning om, at dét projekt
kom vi selv til at finansiere, fortæller Helle
Thorhauge.
– Føllet viste sig så at blive en ganske
fin hest, og grundlaget for vi sidder her
i aften. Van Gogh hed han, og vandt ni
løb i 29 starter. Desværre blev han påkørt
i første i sving i sin allerførste start, så han
havde sine problemer der, og det kostede
nogle galopper, forklarer Helle Thorhauge
videre.
– Van Gogh var en meget speciel hest. Vi
brugte oceaner af tid på ham, og satte ham
selv i vogn. Men vi anede jo intet dengang,
og prøvede os bare frem. Han kunne finde
på at bide, og være lidt hård, men os gjorde
han aldrig noget. En af hans bedste sejre
med Pauli Andersen i sulkyen var i Aarhus,
hvor han slog Gill’s Victory og fik sejren,
da Weber galopperede i mål, lyder det fra
Helle Thorhauge.
– Som 5-åring skulle han behandles i en
kode, men desværre gik der infektion i ledet, og han måtte til sidst aflives, det var en
hård omgang.
Heldigvis kom Tanja stadig og hjalp hos
Ole F. Nielsen, og samtidig begyndte vi at
komme hos Arne Normann, som heller
ikke boede så langt fra vores forældre. Derfra voksede interessen bare endnu mere, og
på væddeløbsbanen i Aalborg lærte vi Gitte
Larsen at kende. Og gennem hende startede så det næste eventyr i travsporten, da
vi fik vores første følhoppe, forklarer Helle
Thorhauge.
– Det var Unik H, som blev mor til to afkom hos os. King Diavolo, der vandt løb på
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Derbydagen, og Lucky Lady, som desværre
aldrig kom til start. Siden er det nærmest
bare gået slag i slag.
Mellby Gård
Når man kigger ned over hoppebestanden
hos Tanja og Helle, bemærker man hurtigt,
at hopper fra det svenske topstutteri Mellby
Gård. Og til dén kontakt knytter sig naturligvis også en historie, som i den grad får
smilet frem.
– Vi havde set, at Mellby Gård havde sat
en hoppe til salg på nettet, og den ville vi
gerne have fingrene i. Vi fik handlen i stand,
og startede så min gamle Toyota Landcruiser for at køre til Sverige og hente den hjem,
indleder Helle Thorhauge.
– Vi havde planlagt at besøge Mia Mørch
på Sjælland, og alt gik fint, lige til vi skulle
parkere. Da ramte jeg en kantsten, og det
ene forhjul brækkede i bogstavelig forstand
af, og så holdt vi der med hestetrailer og det
hele. Vi fik koblet hestetraileren fra, men
det betød så, at autohjælpen ikke ville tage

den med, da de kom, da vogntoget ikke var
sammenkoblet.
– Vi havde bare en god times kørsel på
den anden side af Øresundsbroen, så det
endte med, at vi lejede en lille minibil og
kørte videre næste morgen. De kiggede en
ekstra gang, da vi svingede ind på gårdspladsen. Aftalen var jo, at vi skulle have
hesten med hjem samme dag, men det lod
sig ikke gøre. Heldigvis var der løb samme
aften på Jägersro, og Henrik Lønborg endte
med at tage hesten med til Jylland.
– Forsikringsselskabet ville så, at vi skulle
flyve hjem til Nordjylland næste dag, men
vi havde jo dyr hjemme på gården, som
også skulle passes. Det endte derfor med,
at vi måtte med en taxa, og regningen lød
på 7.500 kr., de vi svingede ind på gårdspladsen – det er den dyreste køretur, vi har
været på, griner søstrene højt i munden på
hinanden.
– Om det var ihærdigheden, at vi mødte
op trods problemer på turen, så har vi siden
fået et rigtig godt forhold til Mellby Gård.

De har kontaktet os, når de har haft følhopper til salg, hvor vi har fået tilbuddet, før de
er lagt ud til salg Det er blandt andet dén
vej, at vi fik fat i Naomi De Lou, som er
søster til Giesolo De Lou, og blandt andet
mor til Mellby Viking. En lidt ældre hoppe,
men vi synes jo stadig, at hun er utroligt
spændende, så vi er spændte på, om hun
kan levere noget godt hos os.
Vi tager tingene som de kommer
Latter, smil og læssevis af gode historier og
anekdoter har været på menuen hos søstrene Thorhauge, og det er tydeligt, at de trives
både med hestene og hinandens selskab.
– Der er jo nok mange, som ikke rigtigt
kender os, og tror vi bor sammen, og er helt
uadskillelige. Men jeg bor på gården, hvor
jeg er fodermester, og har medansvaret for
280 stykker malkekvæg, mens Tanja bor her
på gården, hvor vi har de fleste af hestene,
forklarer Helle Thorhauge.
– Det er efterhånden en del år siden, at vi
traf beslutningen om, at mand og børn ikke

Et af Tanja og Helle Thorhauges bedste opdræt er Assiniboia Downs, som Skive-amatøren Dennis Kristiansen har vundet en del løb med.
Her laver Kristiansen ”en Ingves” efter en sejr i Aalborg. Foto: Ditte Hesselborg
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PORTRÆT | TVILLINGERNE THORHAUGE
var noget for os, så efter vores uddannelser fandt vi et fællesskab omkring hestene,
og det er dét vi stadig holder fast i. Det er
blevet en livsstil for os, og som fortalt tidligere, så investerer vi hellere i en livstidsbedækning ved Panne De Moteur, som er en
spændende hingst i vores øjne, end et nyt
køkken, smiler Tanja Thorhauge.
– De sidste år er der ikke kommet den
store stjerne fra stutteriet, men jeg synes

der er nogle spændende heste derude, som
vi håber indfrier deres talent. Der har været så mange uheld undervejs, hvor udefrakommende faktorer har spændt ben, men
det kan man jo ikke se, når man læser statistikkerne.
– Vi tror stadig på projektet, ellers var vi
ikke fortsat. Og der skal jo heller ikke meget medgang til, før optimismen kommer
igen. F.eks. var Eureka Downs i Avlsløb en

rigtig god oplevelse, og det er sådan noget
man kan leve længe på, lyder det fra Helle
Thorhauge.
– Men dét at følge vores opdræt, komme
ud på banerne og tale med folk og få nogle oplevelser, er grundstenen. For rige på at
opdrætte travheste bliver vi nok aldrig, griner Helle og Tanja i munden på hinanden
som en passende afsluttende bemærkning
på en særdeles hyggelig aften.

2.

1.

4.

3.

1: Søstrene Thorhauges første
følhoppe hed Unik H. Den blev
bl.a. mor til King Diavolo, som
vandt på Derbydagen i 2011
og var ejet af Tanja og Helle
samt vinderkusken Morten
Størup.
Foto: Burt Seeger

2: Hesten Van Gogh startede
det hele. Tvillingesøstrene
købte hesten kort tid efter de
var fyldt 18 år. For så var de
voksne og kunne selv bestemme, mente de.
Foto: Ole Hindby

3: Årets indtil videre første føl
hedder Indiana Downs (Great
Challenger – Mellby Cosy).
Derudover venter The Thorhauges yderligere tre føl efter
hhv. From Above, Panne De
Moteur og Tobin Kronos.
Foto: Privat

4: I år har Tanja og Helle
Thorhauge fået optaget en
hest på Elitauktionen i Sverige,
hvor kun de bedste er med.
Hingsteplagen hedder Holyoke Downs og er efter Great
Challenger og Naomi De Lou
(Extreme Dream).
Foto: Privat
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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:

18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu | Regler og vilkår gælder | Udbydes af Danske Licens Spil A/S

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)

NY
PRIS

PRIS: 0 + KR. 12.000+MOMS
Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper: 1.600 kr. + moms (sæsonpris).
Dækker inseminering samt follikelkontrol.

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)

NY
PRIS

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.

HINGSTE PÅ TRANSPORTSÆD OG FROSSEN SÆD
ANDOVER
HALL

CANEPA
HANOVER

CLASSIC
PHOTO

DONATO
HANOVER

EXPLOSIVE
MATTER

GOOGOO
GAAGAA

KEN
WARKENTIN

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.

MUSCLE
MASSIVE

ORLANDO
VICI

PAPAGAYO
E

QUITE EASY
US

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.

www.stutteri-shadow.dk

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)

PRIS: 0 + KR. 6.000+MOMS
Tycoon Conway Hall bedækker naturligt.

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)

PRIS: 0 + KR. 6.000+MOMS
Takethem bedækker naturligt.

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. 9.000+MOMS
Wicker Hanover bedækker naturligt.
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Lene Larsen / Niels Jørgen Jensen
Stutteri Shadow
Gønderupgårdvej 239
9760 Vrå
Mobil: 2087 0215
stutterishadow@hotmail.com
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AVL | HINGSTEVALG MED STORM

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.

Beatthebeastshadow tjente godt 200.000 kr. i karrieren, og har nu taget fat på en ny karriere som følhoppe. I dette nummer af Væddeløbsbladet kommer Klaus Storm fra DTC med bud på næste partner til Beatthebeastshadow. Foto: Ole Hindby
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Norskfødte Ducato har næsten udelukkende amerikansk blod i årerne, og blandt andet derfor
peger DTC’s Klaus Storm på at indføre noget fransk blod i linjen. Foto: Ditte Hesselborg

Tekst: Klaus Storm

Hvis der avles med salg for øje, skal opmærksomheden i høj grad rettes mod, hvor
dyr en hingst en avlshoppe kan bære, hvis
der skal være økonomisk fornuft i beslutningen. Samt naturligvis hvor ”kommerciel” en faderhingst er – selv om det er en
udfordring at forsøge at forudse, hvad køberne 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 følhopper! 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 Chocolatier,
Going Kronos og Dream Vacation. Så selv
om det ikke lige præcis er din hoppe, der
fandt vej til Væddeløbsbladet, så kan du

sikkert bruge rådgivningen som inspiration.
Dette er sidste omgang ”Hingstevalg med
Klaus Storm” i år. Vi gentager naturligvis
succesen igen næste år. Klaus Storm oplyser,
at man altid er velkommen til at sende ham
en mail på storm@trav.dk, såfremt man ønsker en vurdering af hingstevalg til en konkret hoppe.
Beatthebeastshadow (2013)
Dream Vacation – Lightyear Blåbjerg
(Fast Photo)
Tilhørte som 3-års den absolutte årgangstop
med en andenplads i Dansk Hoppe Kriterium, kun slået med hals, og en tredjeplads
i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. Alene
som 3-års var indtjeningen 178.950 kr. Totalt blev det til 217.000 kr. i karrieren og en
rekord på 1.13,0a.
Moderlinjen er meget fin, idet både hoppens moder og mormoder har tjent over
200.000 kr., ligesom der i linjen findes

flere heste med klassiske resultater som eksempelvis Derbyvinderen Home Blåbjerg.
Mormoderen Starlight Blåbjerg er desuden
udnævnt til Diplomhoppe.
Faderen Dream Vacation gik i avlen på
Peretti Farms i USA i 2002, og var meget
populær i de første sæsoner, hvor der kom
henholdsvis 123, 120 og 80 føl efter Pine
Chip-sønnen. I 2008 købte svenske interesser hingsten, og ”hinsidan” er den fader til
knapt 700 afkom plus en større mængde i
andre lande. Herhjemme er Nobodybeatsthebeat og Stelton de mest kendte af de 192
dansk registrerede afkom.
Som morfader – hvilket er det interessante i denne sammenhæng – har Dream
Vacation sat et par store mærker, idet den i
USA er morfader til stjernehingsten Chapter Seven og superhoppen Hannelore Hanover. Fælles for disse to er, at deres fædre
begge kommer fra Garland Lobell gennem
Conway Hall-sønnen Windsong’s Lega-
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cy og Andover Hall-sønnen Swan For All.
Skal dette spor forfølges, vil det oplagte valg
være Donato Hanover, da den – efter danske forhold – vil stå stærkt kommercielt og
repræsenterer det bedste fra Garland Lobell.
Skrevet med stor respekt for Wishing Stone
og Great Challenger, da begge er fortræffelige hingste fra linjen, og som også kunne
være gode valg.
Nu går jeg ud fra, at der opdrættes med
salg for øje, og så foretrækker jeg Donato
Hanover, der med en meget lav kurs på den
svenske krone pt. virker attraktiv i 50.000
SEK. Altså cirka 34.000 danske kroner.
Et par andre veje at gå er at finde en Muscle Hill-søn eller at bruge Maharajah, der
er det lidt dyre – men også ”sikre” – valg.
Selv om det er tredje sæson i avlen kan Bar
Hopping være et godt valg, da den har fået
en fantastisk modtagelse på de amerikanske
auktioner i 2019 og været fuldtegnet.
Tactical Landing – også efter Muscle Hill
– er ny i avlen, og en spændende hingst, om
end i den dyrere ende. Men krydset med
Beatthebeastshadow vil give et 4 X 3 kryds
på Pine Chip, hvilket nok ikke lige er det
bedste valg.
Ducato (N) (2015)
Chocolatier – Ta Ta Hall (Conway Hall)
Norskfødt hoppe, der som 3-åring sejrede
på 1.14,0a – 1.14,1a og 1.15,3a over normaldistancen og tjente 118.000 kr.
Moderen Ta Ta Hall har foruden Ducato
lagt Akermann (N) med rekord 1.12,3a og
504.000 kr. og Boss (N) rekord 1.13,0a og
148.000 n.kr. samt danskfødte Edelweiss
med rekord 18,0a og 9.400 kr. i fire starter.
Mormoderen Ta Ta Canada tjente 101.000
USD og vandt på 1.11,6 som 5-års. I avlen
har hun dog ikke lagt det store.
Som gode kryds kunne det være oplagt at
få noget fransk blod ind, og her kan peges
på Prodigious eller Orlando Vici eller en
god Ready Cash-søn, men her er det vanskeligt at pege på noget, hvor kvaliteten er
dokumenteret gennem afkom – medmindre man rejse med hoppen, og det er ikke
topaktuelt i disse Corona-tider.
Den i disse spalter tidligere omtalte
Fabulous Wood ville være en oplagt mulighed, men den er vist nok allerede fuldtegnet på frost, men det var selvfølgelig
forsøget værd at kontakte hingsteholderen.
Et ”frækt” bud kunne være den uprøvede Ready Cash-søn, Bvlgari Peak, der
med en Donato Hanover-hoppe som moder vil give et kryds hen over guldhoppen
Amour Angus gennem de to helbrødre
Conway Hall og Andover Hall, men hvor
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indavlskoefficienten alligevel kun vil være
8,5%.
Eller Cash Gamble, der med Ready Cash
som fader og en Viking Kronos-hoppe
som moder har samme kryds som Readly
Express. Cash Gamble er ny i avlen bortset fra tre føl født i 2019. Hingsten har
ved fremvisning i Sverige fået prædikatet
”Högt” i avlsværdi.
Vogue La Marc (S) (2011)
Going Kronos – Loving Her Is Easy
(Valley Victory)
Svensk født hoppe med vinderrekord 1.15,7
i voltestart og en indtjening på 59.443 kr.
Hoppen indledte sin karriere i det svenske,
hvor hun som 4-åring sejrede på 1.15,7 i
voltestart trænet af Stig H. Johansson, hvorefter hun blev eksporteret til Norge, hvor
hun satte rekord 1.15,3a.
Moderen Loving Her Is Easy (1996)
er amerikanskfødt og efter Valley Victory. Hendes første afkom blev født ”over
there” i begyndelsen af 00’erne, hvor Elk

Creek med 234.859 USD og en vindertid
på 1.11,3 har været bedst, inden hun blev
solgt til en dansk opdrætter i 2002. Han
svenskregistrerede hoppen, og frem til sin
død i 2014 fik hun ni afkom.
Af de ni afkom står Remee La Marc
(Andover Hall) som det markant bedste
med 2,2 mio. s.kr. på kontoen og vinderrekord 1.10,9. Desuden sejrede hesten ved tre
andre lejligheder i det norske på 1.11-tider.
Flere af Loving Her Is Easy’s hoppeafkom
har virket med god succes i avlen. Således
kan nævnes Nature La Marc som moder til
Friend Of Nature med rekord 1.10,9a
Gode bud vil være hingste fra Garland Lobells linje, og selv om det i visse tilfælde giver indavlskoefficienter på mellem 11-16%,
kan der peges på hingste som Andover Hall
(indavlskoefficient på 12,4%), Great Challenger (11,1%), Wishing Stone (16,3%) og
Donato Hanover (15,2%).
De to sidstnævnte ligger nok i den høje
ende, men høje indavlskoefficienter ses
mere og mere i USA.

Vogue La Marc

Den tidligere Lutfi Kolgjini-stjerne
Going Kronos satte rekord 1.09,9 og
tjente 6,7 mio. s.kr. Har været avlshingst
i mange år og fik sin første årgang i
2010. Så en ny karriere som morfar er
så småt i gang, bl.a. til Vogue La Marcs
føl. Foto: Claes Kärrstrand

Noras Bean
e. Super Arnie u. Easy Bean - Songcan
77 st:22-18-11, *1.11,1am, 12 035 653 SEK

Kanonstart i aveln! 2-årige
Fetlock Joint (DK) slog enkelt
vinnaren av

Svensk Uppfödnings-

löpning, Revelation (e.Readly
Express), när han på Jägersro i
september 2019 segrade i
överlägsen stil på 1.16,5/1.640m
med voltstart. Tage chancen at
få din egen lille 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. Muscles Yankee u. Sappho Blue Chip - Credit Winner
23 st:15-4-1, 1.11,2ak, 4 198 117 SEK

Unghäststjärnan som segrade i
bland annat Europeiskt treåringschampionat, Norskt Travkriterium
och Norskt Travderby. Linjeavlad
2+4 på Valley Victory och bör
passa fint på franska ston och
ston som är avlade på Super
Bowl/Star's Pride.

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.

Uppstallning: Grytåsa Ridcenter, 45 km från Helsingborg, 100 km från Malmö
Kontakt: www.bellingatrav.se, hello@bellingatrav.se, +46 73 334 85 77

JURA | ANPARTSHESTE

SKAL DU MED I EN ANPARTSHEST?
– sådan er du stillet juridisk
For mange væddeløbsinteresserede er det en drøm at eje sin egen væddeløbshest,
men manglende kendskab til markedet og de økonomiske forpligtelser og usikkerheder,
som følger med ejerskabet til væddeløbsheste,
opleves af mange som en barriere for, at drømmen rent faktisk bliver realiseret.

En af de største anpartsstalde i landet er Stald KTAS, som har lejet hesten Apapmand, som med 878.515 kr. på kontoen er en af Danmarks
allerbedste heste. Foto: Burt Seeger
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Man bør sætte sig grundigt ind i de bagvedliggende aftaler, der regulerer det løbende
ejerskab, i form af foreningsvedtægterne eller
interessentskabskontrakten

Tekst: Christian Holch, www.adv-holch.dk

Der er en del løbende månedlige udgifter
forbundet med at ”drive” en væddeløbshest.
Mange af udgifterne er kendte og lette at
forudse. Men bliver hesten syg eller skadet,
kan der opstå uforudsete udgifter til dyrlægeregninger.
Samtidig er håbet på købstidspunktet
naturligvis, at hesten kommer til at løbe
præmiepenge ind, og måske ligefrem at
den på et tidspunkt vil kunne sælges med
fortjeneste. Men også disse forhåbninger er
behæftet med usikkerheder.
Væddeløbsheste, der udbydes på anparter,
er en glimrende mulighed for at nedbryde
disse barrierer. Projekterne udbydes typisk
af mennesker med stort branchekendskab,
og den økonomiske risiko ved ejerskabet begrænses, når risikoen spredes over flere ejere.
Ved vurderingen af et anpartsprojekt,
som man overvejer at investere i, er der dog
stadig nogle overvejelser, som man med fordel kan gøre sig, og det er vigtigt at sætte
sig ind i den juridiske konstruktion, som
anparterne reguleres af.
Nogle heste udbydes på den måde, at man
som medejer bliver en del af en forening.
Denne konstruktion anvendes typisk, når
heste udbydes til en større medejerkreds.
Andre heste udbydes som interessentskabsprojekter, hvor hver anpartshaver anses som
interessent, og disse projekter har typisk en
mere erhvervsmæssig karakter.
Teoretisk kan medejerskabet også organiseres på andre måder rent juridisk, f.eks.
i et selskab med begrænset hæftelse. Interessentskabet har dog den fordel, at det er
relativt let at stifte.
Ved både forenings- og interessentskabsmodellen bør man sætte sig grundigt ind i

de bagvedliggende aftaler, der regulerer det
løbende ejerskab, i form af foreningsvedtægterne eller interessentskabskontrakten.

kan dække uforudsete udgifter ved skader
eller sygdom hos hesten også kunne være en
fordel.

Vurdering af det enkelte projekt
Ved vurderingen af et projekt om ejerskab
til en hest, vil det være naturligt som det
første at forholde sig til hestens afstamning,
potentiale og de resultater, som hesten
eventuelt allerede har opnået.
Derudover bør der foreligge en grundig
klinisk og røntgenologisk dyrlægeundersøgelse af hesten, så der er en vis sikkerhed for,
at hestens fysisk er egnet til væddeløb
Der vil normalt være stor opmærksomhed om, hvad prisen på medejerskabet er,
dvs. det beløb, som skal op af lommen som
”indgangsbøn” for at komme med i projektet. Men den forventede størrelse af de
løbende månedlige udgifter bør også indgå
i overvejelserne.
Forsikring af hesten bør også indgå i vurderingen. Der bør som minimum være styr
på den lovpligtige ansvarsforsikring af hesten, som dækker skader hesten kan forvolde, når/hvis den er løsgående. Dette er vigtigt, fordi man som medejer af hesten – ved
i hvert fald interessentskabsmodellen – også
vil hæfte for de forpligtelser, som ejerskabet
udløser.
Som interessent hæfter hver interessent
nemlig solidarisk og direkte overfor kontraktsparter og skadelidte. Ved foreningsmodellen vil det som udgangspunkt fremgå
af vedtægerne, at man som medlem ikke
hæfter for foreningens forpligtelser, men
til gengæld vil det meget vel kunne være
ansvarspådragende for foreningens bestyrelse, såfremt de ikke har sikret sig, at der
for hesten er tegnet den lovpligtige forsikring. Derudover vil en sygeforsikring, der

Det løbende management af hesten
Det er sædvanligt, at der blandt medlemmerne af det enkelte projekt udpeges en formand eller bestyrelse, som i samråd med hestens træner træffer de daglige beslutninger
om hestens management – herunder også,
hvilke løb hesten skal deltage i, og at alene
større beslutninger om hesten skal træffes
på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger/interessentskabsmøder.
Karakteren af de beslutninger, som skal
træffes i fællesskab, vil ofte være beskrevet
i vedtægterne, hvor man altså vil kunne få
viden om, hvor meget indflydelse man vil få
mulighed for at udøve.
Som medejer af en hest vil det også være
relevant at undersøge, hvordan man løbende vil kunne få information om hestens udvikling, sygdom/skader og de beslutninger,
der bliver truffet i forløbet. Netop den form
for løbende information om hesten kan
have stor betydning for, hvordan værdien
af medejerskabet vil blive oplevet af den
enkelte.
Exit-muligheder
Et lidt overset tema for anpartsheste er,
hvordan projektet afsluttes, herunder også
hvilke muligheder der er for at komme ud
af projektet igen, hvis man mister troen
på hesten, eller hvis man ikke længere kan
bære de løbende økonomiske forpligtelser,
som projektet kræver.
Man kan forestille sig mange modeller for,
hvordan man kan udtræde af en forening
eller et interessentskab. På den ene side bør
det ikke være for nemt og for billigt for den
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enkelte medejer at komme ud, da det vil
gå ud over de andre medejere. Men på
den anden side bør der være en mulighed
for at slippe for de løbende forpligtelser,
hvis troen på hesten ophører, eller hvis
ens økonomiske forudsætninger ændrer
sig. Ofte vil et projekt have en beskrevet

Den 4-årige hoppe Evita vandt
Dansk Avlsløb for Hopper i 2019,
og er fordelt ud på 25 anparter i
en anpartsstald hos Skive-træner
Morten Friis. Foto: Kjeld Mikkelsen

Ekstra Bladets Travklub har to
heste hos Aalborg-træner Jeppe
Juel. Italienske Zadok Font og
Danny E P, som her ses vinde på
Charlottenlund Travbane i januar
2020. Foto: Burt Seeger
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løbetid, hvor det er forudsat, at hesten på
et nærmere defineret tidspunkt vil skulle
sælges igen. Problemerne omkring exit fra
projektet vil især kunne opstå, hvis hesten
bliver skadet eller ikke præsterer som forventet, da der her vil kunne opstå uenighed mellem medejerne/medlemmerne

om, hvorvidt hesten bør sælges eller udgifterne til eventuel nødvendig behandling/operation bør afholdes.
Der er god grund til at sætte sig grundigt ind i de bestemmelser, som regulerer
disse forhold, inden man træffer beslutning om at gå med i et projekt.

Hjelme & dragter hos Travdiscount

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

EQUI MONTÉ
SOMMERJAKKER
2.250 kr.
inkl. moms

EQUI ALL WEATHER DRAGT 80G 4.500 kr. inkl. moms
EQUI ALL WEATHER JAKKE 80G 2.799 kr. inkl. moms
Se hele vores store udvalg på
www.kinnerup-hesteartikler.dk
under menupunktet “Trav”.
EQUI
ELASTIK
SHIRT
1.599 kr.

NYMALET
FINNTACK
HJELM
4.799 kr.

500,-

inkl. moms

inkl. moms

i rabat ved
bestillinger i
marts!

Alle priser er inkl. moms!
TRAVDISCOUNT V/PREBEN SØRENSEN - MOBIL 40986244 - MAIL PS@TRAVDISCOUNT.DK

PROPOSITIONER
11.-31. MAJ -->
Se danskhv.dk

Dusty Shadow - Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix

Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund
Hestesportens Hus · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon 8881 1200
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00
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TRAVKALENDER
JYDSK VÆDDELØBSBANE
G-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Jydsk 2-årings Grand Prix · Jydsk 2-årings Grand Prix Consolationsløb · Indskud: 25.7.2020: 600 kr.
G M GUCCI CUP
GABBI
GABY BLÅBJERG
GABY C N
GABY SPIN
GADELL NEERGÅRD
GAIA BROGÅRD
GAIA TORP
GALANT DAY
GALANT ØSTERVANG
GALINA D
GALWAY GIRL
GAMBINO
GAME ON BUTCHER
GAME ON SHADOW
GANDHI
GARCIA
GARCON DE MEAUX
GARFIELD
GARFIELD GOGO
GARFIELD HYRDEHØJ
GARGAMEL
GARMIN
GASOLIN
GATEWAY DAMGÅRD
GAUTE
GAUTUT GARDENIA
GAVIN CROSS
GAZELLA K
GAZELLE DI DAMGÅRD
GEERT

GEKKO SHADOW
GENERAL G K
GENERALEN
GENNAH SISA
GENTINA
GEO
GEO HOLMSMINDE
GEORGE
GEORGE SHADOW
GEORGIAN DOWNS
GERDA
GESTUS
GET A WISH
GETAWAY VINCENT
GHANIA SENSEI
GHINA D SLEIPNER
GHITA NØRBY
GIANT
GIANT DESIGN
GIANT LASER
GIANTSTONE
GIBBS
GIGANTS HANNE
GIGI CÆSAR
GILBERT TINGHØJ
GILBERTO
GIN FLAME
GIN RUMMY
GIN TONIC
GINA GEJS
GINAI

GINETTA
GINGIN
GINO
GIPSY
GIPSY K
GIRL HAPPY E P
GIRLFRIEND
GIRLPOWER
GIRLSWEARSGUCCI
GISCOURS
GISSEMIN
GITANO
GIVEMESTONEHEART
GIZELLA C N
GIZMO COOK
GIZMO HYRDEHØJ
GLADIATOR
GLIMMER MOSEBO
GLISS
GLITTERYSTONE
GLOBAL YANKEE
GLORIA LINE
GO AVEVE
GO FOR GLORY
GO GO FLEX
GO ON GARDENIA
GO ON MUSCLE HILL
GOANNA
GOD SAVE THE QUEEN
GODFATHER
GODIS

GODTFRED BORK
GOFORIT H
GOFORTHEMONEY B P
GOLDDIGGER
GOLDDIGGER SHADOW
GOLDEN BARCA DAY
GOLDEN BAY
GOLDEN C N
GOLDEN EYE
GOLDEN HULSIG
GOLDEN SIMON
GOLDEN STONE
GOLDFINGER SHADOW
GOLDIE
GOLIATH
GONNABE SHADOW
GOOD KNIGHT
GOOD LUCK
GOOD TOGETHER
GOODGOLLYMISSMOLLY
GOOFY
GOOGLE
GOOGLE SHADOW
GOOSEBUMPS
GORM FOTO
GRACE TRØJBORG
GRACEFUL LADY
GRACIE DAY
GRADY BOOM BAY
GRAZIA
GREAT DYNAMITE

GREAT FRICTION
GREAT GARDENIA
GREAT LIGHTS
GREAT SHADOW
GREATBALLSOFFIRE
GREEN CARD
GRENACHE
GRENADINE
GRIEZMANN
GRIFFITH
GRUMBAZZ KINI
GUARDIAN
GUARDIAN ANGEL P D
GUBBE GAME
GUCCI
GUCCI BORK
GUCCI CAT
GUCCI GIRL
GUCCI LA MARC
GUCCI SHADOW
GULDREGN
GULLFOSS
GUNNAR
GUNNAR THE GUNMAN
GUNPOWDER
GURLI TINGHØJ
GYDA MOSEBY

GOD SAVE THE QUEEN
GODFATHER
GODIS
GODIVA TÅRS
GODTFRED BORK
GOFORIT H
GOFORTHEMONEY B P
GOING JOE
GOLDDIGGER SHADOW
GOLDDIGGER’S ANGEL
GOLDEN BARCA DAY
GOLDEN BAY
GOLDEN C N
GOLDEN EYE
GOLDEN HULSIG
GOLDEN SIMON
GOLDEN STONE
GOLDFINGER SHADOW
GOLIATH
GONNABE SHADOW
GOOD KNIGHT
GOOD LUCK
GOOD TOGETHER
GOODGOLLYMISSMOLLY
GOOFY
GOOGLE
GOOSEBUMPS
GORM FOTO
GRACE TRØJBORG
GRACEFUL LADY
GRACIE DAY
GRADY BOOM BAY
GRAZIA
GREASE

GREAT DYNAMITE
GREAT FRICTION
GREAT GARDENIA
GREAT LIGHTS
GREAT SHADOW
GREATBALLSOFFIRE
GREEN CARD
GRENACHE
GRENADINE
GRIEZMANN
GRIFFITH
GRUMBAZZ KINI
GUARDIAN
GUARDIAN ANGEL P D
GUBBE GAME
GUCCI
GUCCI BORK
GUCCI CAT
GUCCI GIRL
GUCCI GOGO
GUCCI LA MARC
GUCCI SHADOW
GULDREGN
GULLFOSS
GUNNAR
GUNNAR THE GUNMAN
GUNPOWDER
GURLI
GURLI TINGHØJ
GUTTEN ROSE
GYDA MOSEBY

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
G-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Dansk Opdrætningsløb · Indskud: 25.7.2020: 500 kr.
G M GUCCI CUP
GABBI
GABI KYVSGÅRD
GABY BLÅBJERG
GABY C N
GABY SPIN
GADELL NEERGÅRD
GAIA BROGÅRD
GAIA TORP
GAJA ROSE
GALANT DAY
GALANT ØSTERVANG
GALINA D
GALLIANO
GALWAY GIRL
GAMBINO
GAMBLER
GAME ON BUTCHER
GAME ON SHADOW
GANDHI
GANGSTER MAN
GARCIA
GARCON DE MEAUX
GARFIELD
GARFIELD GOGO
GARFIELD HYRDEHØJ
GARGAMEL
GARMIN
GASOLIN
GASTON DESIGN
GATEWAY DAMGÅRD
GAUGUIN
GAUTE
GAUTUT GARDENIA

GAVIN CROSS
GAZELLA K
GAZELLE DI DAMGÅRD
GEERT
GEKKO SHADOW
GENERALEN
GENNAH SISA
GENOA
GENTINA
GEO
GEO HOLMSMINDE
GEORGE
GEORGE SHADOW
GEORGIAN DOWNS
GERDA
GESTUS
GET A WISH
GETAFE
GETAWAY VINCENT
GHANIA SENSEI
GHINA D SLEIPNER
GHITA NØRBY
GIANT
GIANT DESIGN
GIANT LASER
GIANTSTONE
GIBBS
GIGANTS HANNE
GIGI CÆSAR
GILBERT TINGHØJ
GILBERTO
GIN FLAME
GIN RUMMY
GIN TONIC

GINA GEJS
GINAI
GINETTA
GINGIN
GINO
GINSBURG
GIOVANNI E M
GIPSY
GIPSY K
GIRL HAPPY E P
GIRL ON THE BEACH
GIRLPOWER
GIRLSWEARSGUCCI
GISCOURS
GISSEMIN
GITANO
GIVEMEDIAMONDS
GIVEMESTONEHEART
GIZELLA C N
GIZMO COOK
GIZMO HYRDEHØJ
GLADIATOR
GLIMMER MOSEBO
GLISS
GLOBAL YANKEE
GLORIA K
GLORIA LINE
GO AVEVE
GO FOR GLORY
GO GO EPICE
GO GO FLEX
GO ON GARDENIA
GO ON MUSCLE HILL
GOANNA

47 · TRAVKALENDER MAJ 2020

TRAVKALENDER
JYDSK VÆDDELØBSBANE
E-Årgangens Klassiske Løb 2020 · Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix
E TYPE CASH
EA
EAGLE
EARL GREY
EARLY MORNING
EASTANDWEST
EASTBOUNDANDDOWN
EASY PEAK
EBAY HOLMSMINDE
EBONY BLÅBJERG
ECHO HILL
EDDIE COOK
EDDIE MURPHY
EDDIE THE EAGLE
EDDIE TRØJBORG
EDELWEISS
EDISON CHIP
EDWARD
EENYMEENYMINYMOE
EIGHTDAYSAWEEK
EIK HINDØ

EISTEE BAKKELY
EIVO TORKDAHL
EJSING
EL CLASICO
EL NINO TRØJBORG
ELA GAMMELSBÆK
ELDON NEERGÅRD
ELDORADO
ELEGANT C N
ELEKTRA BOUNCE
ELEKTRA HENLEY
ELENA AVALON
ELLA LYNGHØJ
ELLEN
ELLIOT
ELLY TORP
ELTON H
ELVIRA
ELVIRA DAMGÅRD
ELVIRA M
ELVIS BORK

EMMA D
EMOJI
EMPIRE
EMPOLI
EMTELLE LA MARC
ENCORE CLOC
ENCORE SIMONI
ENDLESS DREAMS
ENERGY MIX
ENFORALLE P
ENJOY LOLLIPOP
ENJOY THE GAME
ENOK
ENOUGH CASH
ENSON
ENTRE HYRDEHØJ
ENVY SECRET
ENZIO
ENZO
ENZO BROGÅRD
ENZO DESIGN

EPIC
EPICWILDFIRE M T
EPOS ØSTERVANG
ERIC THE EEL
ERIK
ERIK CLAUSEN
ERLING
EROS SISA
EROS ZOLA
ES TRENC
ESAJAS
ESCAPE A P
ESCAPE G K
ETERNAL FLAME
ETERNITY
ETNA
EUREKA DOWNS
EURO DREAM
EURO G K
EUROSTONE
EVELYN

Daytona - Jydsk 4-årings Grand Prix
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EVEN MORE COKTAIL
EVEN STEVEN
EVEREST LASER
EVERY DAY
EVITA
EVITA SKOVSENDE
EXCLUSIVE LASER
EXCUSE ME
EXOTIC PHOTO
EXPENSIVE ATTITUDE
EXPLOSIVE LADY
EXPLOSIVE PEAK
EXPRESS A P
EXPRESS BORK
EXPRESS DE LUXE
EXPRESS SHADOW
EXTREME
EYE IN THE SKY
EYECANDY

TRAVKALENDER
Grand Circle Championater · G-Årgangens Klassiske Løb 2021 · Grand Circle 3-års Championat · Indskud: 25.7.2020: 500 kr.
Grand Circle Championater · G-Årgangens Klassiske Løb 2022 · Grand Circle 4-års Championat · Indskud: 25.7.2020: 400 kr.
G M GUCCI CUP
G WORK YOUR MAGIC
GABBI
GABI KYVSGÅRD
GABI SOTTO
GABRIEL CROSS
GABY BLÅBJERG
GABY C N
GABY CLOC
GABY SPIN
GADELL NEERGÅRD
GAGARIN
GAIA BROGÅRD
GAIA HENLEY
GAIA ULKÆR
GAJA T T
GALANT DAY
GALANT ØSTERVANG
GALINA D
GALLIANO
GALLIANO PEAK
GALLINA SOTTO
GALWAY GIRL
GAMBINO
GAMBLER
GAMBLER’S CHOICE
GAME BOY
GAME ON BUTCHER
GAME ON SHADOW
GAMON SIMONI
GANDHI
GANGSTER MAN
GARCIA
GARCON
GARCON DE MEAUX
GARCON LIGHT
GARDENIA DREAM
GARFIELD
GARFIELD A P
GARFIELD GOGO
GARFIELD HYRDEHØJ
GARGAMEL
GARMIN
GARRIDO
GARY LA MARC
GASOLIN
GASOLINE STONE
GASTON
GASTON CLOC
GASTON DESIGN
GASTON ENGEL
GASTON SPRING
GATASJA SVENDKA
GATEWAY DAMGÅRD
GAUGUIN
GAUTE
GAUTUT GARDENIA
GAVIN CROSS
GAZELLA K
GAZELLE DI DAMGÅRD
GEERT
GEFION HENLEY
GEJST
GEKKO SHADOW
GEMINI
GENERAL LUND
GENERAL PHOTO
GENERALEN
GENNAH SISA
GENOA

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

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

GENTINA
GEO
GEO HOLMSMINDE
GEORGE
GEORGE CLOONEY
GEORGE SHADOW
GEORGIAN DOWNS
GERDA
GERONIMO STAR
GESTUS
GET A WISH
GETAFE
GETAWAY VINCENT
GHANIA SENSEI
GHINA D SLEIPNER
GHITA NØRBY
GHOST
GHOSTBUSTER
GIA JOINT
GIAGI DI GIA
GIANLUCA
GIANT
GIANT DESIGN
GIANT LASER
GIANTSTONE
GIBBS
GIBSON
GIGANTS HANNE
GIGI CÆSAR
GILBERT TINGHØJ
GILBERTO
GILERA LUND
GIN FLAME
GIN RUMMY
GIN TONIC
GIN TONIC ICE
GINAI
GINETTA
GINETTA T T
GINGER
GINGER ICE
GINGER NINJA
GINGIN
GINO
GINSBURG
GIOVANNA
GIPSY
GIPSY A P
GIPSY WEE
GIRL HAPPY E P
GIRL ON THE BEACH
GIRLPOWER
GIRLSWEARSGUCCI
GIRLY SPRING
GISCOURS
GISELLE LASER
GISMO MAY
GISSEMIN
GITANO
GIUSTO
GIVE ME LOVE
GIVEMEDIAMONDS
GIVEMESTONEHEART
GIVENCHY
GIZELLA C N
GIZMO COOK
GIZMO HYRDEHØJ
GLADIATOR
GLEICA
GLIMMER MOSEBO

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

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

GLISS
GLOBAL YANKEE
GLORIA K
GLORIA LINE
GLORY HOLMSMINDE
GLORYFY SVEND K A
GO AVEVE
GO BETH GO
GO FAST SHADOW
GO FOR GLORY
GO FOR HANKE
GO GO EPICE
GO GO FLEX
GO GO GIRL
GO ON A P
GO ON GARDENIA
GO ON MUSCLE HILL
GO TO WIN THE GAME
GOANNA
GOD SAVE THE QUEEN
GODFATHER
GODI SPRING
GODIS
GODIVA TÅRS
GODTFRED BORK
GOFORIT
GOFORIT H
GOFORTHEMONEY B P
GOGO
GOGO PARK
GOLD RIPASSO
GOLDDIGGER SHADOW
GOLDDIGGER’S ANGEL
GOLDEN BARCA DAY
GOLDEN BAY
GOLDEN C N
GOLDEN EYE
GOLDEN HULSIG
GOLDEN MONEY
GOLDEN PARK
GOLDEN SIMON
GOLDEN STAR K J

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

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

GOLDEN STONE
3
GOLDFINGER SHADOW 3
GOLDIE
3
GOLDIE HOLMSMINDE 3
GOLDY STAR
3
GOLIATH
3
GONNABE SHADOW 3
GOOD KNIGHT
3
GOOD LUCK
3
GOOD TOGETHER
3
GOODGOLLYMISSMOLLY3
GOODRIK
3
GOOFY
3
GOOGLE
3
GOOP
3
GOOSEBUMPS
3
GORGEOUS GUY
GORGEOUS ONE
3
GOT SWAGGER
3
GOWINNER
3
GRACE EGEDAL
3
GRACE OF GAME
3
GRACE TRØJBORG
3
GRACE V O
3
GRACEFUL
3
GRACEFUL LADY
3
GRACIA ROSSO
GRACIE DAY
3
GRADY BOOM BAY
3
GRAHISH CASH
3
GRANDE FINALE
3
GRANDE LOVE
GRANDIS
3
GRAUD LAROSE
3
GRAZIA
3
GREASE
3
GREAT DANCING
3
GREAT DYNAMITE
3
GREAT FRICTION
3
GREAT GARDENIA
3
GREAT JERSEY
3
GREAT LIGHTS
3

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

GREAT REDDINGTON
GREAT SHADOW
GREAT WINNER
GREATBALLSOFFIRE
GRECH MARTINO
GREEN CARD
GRENACHE
GRENADINE
GRENOBLE VINCENT
GRETHE M
GREV FARQUAARD
GRIEZMANN
GRIFFITH
GRISLING
GRUMBAZZ KINI
GRY EGEDAL
GUARDIAN
GUARDIAN ANGEL P D
GUBBE GAME
GUBERNACULUM W A
GUCCI
GUCCI BORK
GUCCI CAT
GUCCI GIRL
GUCCI GOGO
GUCCI LA MARC
GUCCI LINE
GUCCI SHADOW
GULDDRENG
GULDREGN
GULLIVER
GUNHILD VINCENT
GUNNAR
GUNNAR THE GUNMAN
GUNPOWDER
GUNS
GURLI
GURLI TINGHØJ
GUSTAV
GWEN STEFANI
GYDA MOSEBY
GÅSEN

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

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

Fossa - Dansk Opdrætningsløb 2019
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Unghestespecialisten Martin Hansen fra
Fyn er godt i gang med H-årgangen, hvor
Holger Danske var første H’er i vogn.
Foto: Jesper Elbæk
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BORNHOLMS BRAND PARK
Segenvej 41 · 3720 Åkirkeby · Telefon: 8881 1209
FYENS VÆDDELØBSBANE
Prins Haralds Allé 51B · 5250 Odense SV · Telefon: 8881 1205
JYDSK VÆDDELØBSBANE
Observatorievejen 2 · 8000 Århus C · Telefon: 8881 1202
KLAMPENBORG GALOPBANE
Klampenborgvej 52 · 2930 Klampenborg · Telefon: 8881 1210
NYKØBING FALSTER TRAVBANE
Gedser Landevej 22 · 4800 Nyk. Falster · Telefon: 8881 1208
RACING ARENA AALBORG
Skydebanevej 25 · 9000 Aalborg · Telefon: 8881 1207
SKIVE TRAV
Flyvej 2 · 7800 Skive · Telefon: 8881 1206

50 · TRAVKALENDER MAJ 2020

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

