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LEDER

Jesper Elbæk

Redaktør, Væddeløbsbladet 

Foto: Jørgen Bak Rasmussen

Mens disse linjer skriver, så er vi tæt på at afvikle Jydsk 4-årings Grand 
Prix i Aarhus, og derefter bliver alles øjne rettet mod Charlottenlund 
Travbane, hvor det magiske og mytiske DERBY afvikles. Men som 
det ser ud lige nu, så må vi køre årets Derby med maksimalt 500 
tilskuere, og held og lykke med at få de få billetter retfærdigt uddelt!

Skal man tilgodese hesteejere, opdrættere, spillere – eller hvad skal 
man? Og må der være 500 mennesker på staldsiden og 500 menne-
sker på publikumssiden, for på Lunden er det jo relativt enkelt at 
adskille de to sektioner. Ligesom man let kan adskille sektioner på 
et Superliga-stadion. Og kan man eventuelt få tilladelse til at lave 
yderligere sektioner, så man eksempelvis havde 500 tilskuere på den 
åbne tribune, 500 på den lukkede (tribune!) og 500 på området ne-
denunder?

Svaret blæser i sommervinden, men der bliver 100% arbejdet hårdt 
på de indre linjer på at finde en model, hvor så mange som muligt 
kan komme til Derby. Der bliver i øvrigt også arbejdet på at lave 
storskærmsarrangementer ude på de lokale væddeløbsbaner.

Amatørerne må køre igen
Regeringen har løbende hævet forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 til 
100. Den sidste stigning med virkning fra 8. juli gør, at man kan 
arrangere rene amatørløbsdage, og det gik man naturligvis i gang 
med at planlægge med det samme hos Dansk Hestevæddeløb Sport 

& Udvikling. Det gør, at vi noterer 35 løbsdage i løbet af juli måned, 
så der bliver travlt rundt omkring. Samtidig har det været noget af et 
puslespil at få til at gå op. Der skulle laves både kalendergymnastik 
og tages hensyn til hestematerialet på de enkelte baner.

På Væddeløbsbladet ved vi godt, at vi er hestevæddeløbssportens 
”langsomste” medie. Der er ingen grund til, at vi konkurrerer med 
Dansk Hestevæddeløbs øvrige medier på sportslige artikler, løbsrefe-
rater osv. Det er for længst vand under broen, når det trykte magasin 
udkommer. 

I stedet sætter vi fokus på kvalitet og fordybelse – og i dette num-
mer har vi blandt andet været på besøg hos den erfarne opdrætter Bo 
Jondahl, den nye opdrætter Dennis Skalborg Hansen, storhesteejer 
Kim Kærslund, amatørtræner/kusk Kim Madsen og montérytteren 
Michelle Mønster.

Fortsat god sommer!
Og god fornøjelse med artiklerne her i Væddeløbsbladet juli 2020.

Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet

Lederen er udtryk for skribentens egen holdning.

KOMMER VI TIL DERBY?
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TRAVDISCOUNT V/PREBEN SØRENSEN - MOBIL 40986244 - MAIL PS@TRAVDISCOUNT.DK

Husk at du kan købe via dit 

CVR-nummer. Ingen moms!

CUSTOM STAM MED CARBON HJUL

KR. 36.050,-

CUSTOM CHROME CLASSIC

KR. 12.999,-
CUSTOM MULTICARBON III

KR. 31.500,-

CUSTOM MF

KR. 14.900,-

CUSTOM STEEL CLASSIC

KR. 12.900,-

Gælder naturligvis også alle de øvrige Custom sulkyer og træningsvogne. Leveret i Kinnerup.

Prisen er med almindelige hjul med eger. 
Carbonhjul kan tilkøbes. 
Pris er inkl. sidestænger.
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Væddeløbsbladet har besøgt Bo Jondahl
– opdrætter af VM-toeren Slide So Easy og mange andre fine heste. 

kvalitetsbevidst
BO JONDAHL

KØBMAND
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Tekst og foto: Henrik Berg

2019 var et af de år, hvor det hele gik op 
i en højere enhed for det sjællandske op-
drætterpar, Katarina og Bo Jondahl, som 
udover Slide So Easys sejre i Mesterskab for 
Danmark og Rex The Great Løb – i rekord-
tiden 1.10,2a/1600m – samt ikke mindst 
VM-sølvmedaljen i USA, kunne glæde sig 
over, at familiens opdræt i Sverige indkørte 
over 1,4 millioner SEK.

– Tilsammen vandt vores opdræt tæt på 
fire millioner kroner! Dét var stort og der 
er vel specielt ét ord, som kan sammenfatte 
sådan et år: ”Motivation”. Motivation til at 
fortsætte og prøve at gøre det endnu bedre, 
siger Bo Jondahl, som dog godt kan tilla-
de sig at være stolt af det, han har udrettet 
hidtil som opdrætter igennem næsten 25 år. 

Slide So Easy (1.10,2a-4,4 mio. kr.) er 
selvfølgelig stjernen over dem alle, men 
også heste som Sophias Blush (S)(1.12,0a-
1,3 mio. s.kr.), Scoot To Score (S)(1.11,3a-
919.000 s.kr.), Pure Vacation, Darshana 
(SE), Real Showman (S), Outstanding 
Night (S), Always So Easy (S) og Wham 
Bam Boo (S) har gjort det ganske fortrinligt 
med over 500.000 kroner i indkørte præ-
mier.  Slide So Easy, Sophias Blush og Scoot 

PORTRÆT | BO JONDAHL

To Score tihører i øvrigt alle Quite Easy U 
S’ første årgang (2009) – det er vist de fær-
reste opdrættere, der kan prale med sådan et 
trekløver i samme årgang! 

Listen kunne også udvides med Nimble 
(S), Cool Canadian (S), Sugarchock (S), O 
de Pomme, Easy So Easy (S) og Blackhawk 
(D), der alle har passeret 300.000 kr. – og 
så er Bo Jondahl blandt andet aktuel med 
talentfulde Fly By So Easy, som Bent Svend-
sen stadig har storløbsdrømme med.

– Betyder de mange penge, som vores 
opdræt har vundet, så tilsvarende gode op-
drætterpenge, spørger Bo Jondahl lettere 
retorisk, og giver da også selv svaret.

– Desværre er svaret nej. Jo, vi får da fine 
procenter fra Svensk Travsport og meget 
mindre beløb fra DTC.

– DTC har ganske vist sat et ekstra år på, 
således at man får opdrætterpræmier til og 
med hestens 7. år, men efter min mening 
skulle det selvfølgelig være sådan, at alle 
opdrættere fik opdrætterprocenter uanset 
hestens alder. 

– De opdrættere, som laver sunde og 
holdbare heste, og dem, som laver heste til 
hurtigklassen – mange af dem er som regel 
over syv år – får ikke en krone. DTC’s argu-
ment er, at ”de gamle” opdrættere er faldet 

væk, og at de nye skal stimuleres med så 
mange opdrætterpræmier som muligt. Beg-
ge dele er forkert. De gamle holder ved, og 
mange af de nye, der kommer til, stopper 
ofte efter et par år. 

– Man burde oprette en lille gruppe be-
stående af de erfarne opdrættere, som kun-
ne gå ind og vejlede de nye. Der er mange 
faldgrupper i det at opdrætte heste, og dem 
skal man helst undgå som nyopstartet.

Perfekte forhold
Nogen vil måske se det som en ulempe, 
at Bo Jondahl ikke anvender et fast efter-
navn til sit opdræt, men kvalitet fornægter 
sig som bekendt ikke, og der er sjældent 
problemer med at få afsat hestene. På den 
svenske Elitauktion, der i år blev afviklet 
som en internetauktion, solgte Bo Jondahl 
således 1-årige Huit (hingst e. Pascia’ Lest) 
for 395.000 s.kr. til en tysk hesteejer – mere 
herom senere. 

– Mange har spurgt os om det samme, 
især efter at dem, vi har navngivet med Easy 
som efternavn er/har været rigtig gode. Per-
sonligt synes jeg, at dét med ”kennelnavne” 
hører fortiden til, men forstår samtidig ud-
mærket dem, som gerne vil hæfte deres ken-
nelnavn på deres heste, siger Bo Jondahl, 
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Foto: Burt Seeger

Foto: Burt Seeger

som pt. har fem følhopper på Jondahls He-
stestutteri i naturskønne omgivelser i nær-
heden af Herfølge.

Katarina – som er lektor i biokemi på 
Københavns Universitet – og Bo Jondahl 
købte ejendommen i 1992. Der hører 17 
tønder land til ejendommen, der alle er ud-
lagt til folde. 

– Gården er fra 1880’erne, og der havde 
ikke tidligere været heste på ejendommen, 
så det hele – bokse, folde m.m. – er bygget 
op fra grunden, fortæller Bo.

Født ind i travsporten
Bo Jondahl er i næsten bogstavelig forstand 
født ind i travsporten, idet hans far, Poul 
Jondahl – allerede før Bo kom til verden 
i 1950 – havde heste i træning hos Mark 
Ingdam. 

– Den bedste var Kaptajn Hald, der 
blandt andet vandt Hugo & Helge Marks 
Jørgensens Mindeløb, så jeg er jo kommet 
med på travbanen, siden jeg blev født, for-
tæller Bo Jondahl. 

– Noget af det tidligste jeg kan huske, var 
da jeg var fem år, og blev sat af inde hos min 
moster i Malmøgade i København, da mine 
forældre skulle til Derby. Det var min vær-
ste dag nogensinde. Jeg tudede i tre timer, 
fordi jeg ikke måtte komme med. Men det 
hjalp ikke noget, og jeg måtte i stedet sidde 
inde i hendes lejlighed med ørene klinet til 
radioen, så ”mit første Derby” var i 1955, 
hvor Kurt Køppen vandt med Rex Junior. 

– Senere gik min far efterhånden mere 
over til galopsporten, primært fordi 
min lillesøster, Charlotte, blev gift med 
galopjockey Ken Stott. Så Kevin, Nicolaj og 
Marc Stott, som alle har stor succes inden 
for galopsporten, er mine nevøer. 

– Mens jeg stadig boede hjemme hos 
mine forældre i Klampenborg – få hund-
rede meter fra galopbanen – var jeg hver 
lørdag til galop og om søndagen var jeg så 
til trav i Charlottenlund, så hele weeken-
den gik med væddeløb. Det har dog altid 
været travsporten, som har interesseret mig 
mest, selvom jeg faktisk på et tidspunkt var 
medejer af en galophest, Van Gils, der var i 
træning hos Benny Jensen. 

Den første hest
Den første travhest Bo Jondahl kom med i 
var Tempus, der var i træning hos Walther 
Kaiser-Hansen, men det blev ikke den store 
succes. 

– Den kunne ikke en skid, smiler Bo.
– Jeg købte Tempus i midten af 1970’erne 

sammen med nogle kammerater, og vi kald-
te os Tempus Team. Efter vi havde købt he-



sten, var vi oppe hos Walther på hans gård 
i Langstrup, hvor vi skulle fejre, at vi havde 
købt en hest. Men det blev en dyr aften. 

– Jeg blev noget så fuld i Jägermeister og 
øl, og var ikke i nærheden af at kunne køre 
hjem, så det var en af mine kammerater, 
der kørte min bil. Men han fortsatte des-
værre lige ud i et sving, ikke ret lang tid 
efter vi var taget afsted fra Langstrup, og 
bilen blev totalskadet! 

– Nogenlunde samtidig fik jeg også ama-
tørlicens, og kørte faktisk mit første løb 
med Tempus, men det var ikke den store 
succes. Jeg vandt et enkelt løb på Lunden 
med C Antik Super, der var i træning hos 
Axel Jacobsen – men fandt hurtigt ud af, 
at det nok ikke var min stærke side at køre 
løb. 

– Den første rigtig gode hest vi havde var 
Poco Hofen, der blandt andet blev num-
mer to i Derbyet bag Predator og tjente 
over 500.000 kr. Jeg købte ham for 2.000 
kr., og der var absolut intet, der indikere-
de, at han skulle blive så god en hest. Max 
Nielsen, som jeg benyttede som træner 
dengang, havde ikke den store fidus til 
ham, da han så ham første gang, men Poco 
Hofen havde et væddeløbshoved uden lige 
– han ville bare vinde. 

Derbysejren
Poco Hofens andenplads i Derbyet var en 
stor oplevelse, men intet at sammenligne 
mod Chopin Toftebjergs Derbysejr i 1999, 
hvor Katarina og Bo Jondahl fik fortjent 
”revanche” efter uheldet året før i Dansk 

PORTRÆT | BO JONDAHL

Trav Kriterium. Chopin Toftebjerg dystede 
i Kriteriet hårdt mod Cannon Ball, men 
kort før mål rullede Chopin Toftebjerg 
pludselig over i galop og så gik sejren til 
Olle Goop. 

– I første omgang var det faktisk ikke 
pengene jeg tænkte på, selv om vi gik glip 
af en førstepræmie på 300.000 kr. Det kom 
først senere. Det var mere dét, at vi nu blev 
klar over, at vi havde en hest, der kunne 
matche de allerbedste i årgangen, husker Bo 
Jondahl.

– Dén galop sad nok i baghovedet hos 
Nicolaj i Derbyet året efter, hvor han ikke 
turde presse Chopin Toftebjerg, da Flem-
ming Jensen kom flyvende med Ciccolo 
Brunvang og overtog føringen efter 1700 
meter. Heldigvis kom han dog ud igen på 
det rigtige tidspunkt med en kilometer 
igen, og vandt en overlegen sejr. Det kan 
ikke beskrives, hvordan det føltes at vinde 
Derbyet – jeg tror jeg græd en halv time 
efter løbet!

– Jeg købte i sin tid Chopin Toftebjerg 
allerede som føl, hvor jeg var oppe og besø-
ge opdrætteren, Henry Sørensen, sammen 
med Max Nielsen. Det var også meningen, 
at Max skulle køre ham til, men det funge-
rede ikke rigtig, så jeg sendte ham i stedet 
op til Kaj Jensen, og så kom han tilbage til 
Max. 

– De ”klikkede” dog stadig ikke, så det 
endte med, at Flemming Jensen fik Chopin 
Toftebjerg i træning, og han vandt fire sejre 
i seks starter. Men en dag ringede Flemming 
pludselig til mig og sagde, at han syntes jeg 

skulle flytte hesten! Han kunne ikke udvikle 
Chopin Toftebjerg mere og foreslog, at jeg 
prøvede ham hos en anden træner. Det blev 
så Nicolaj Andersen, som heldigvis forstod 
at tackle hesten på den rigtige måde. 

25 år og still going strong
Chopin Toftebjerg er efterhånden blevet 25 
år, men lever stadig i bedste velgående. 

– Han blev i sin tid solgt til Finland, hvor 
han klarede sig rimelig godt og blandt andet 
vandt et V75-løb i Gulddivisionen. Vi lave-
de en kontrakt, hvor der stod, at jeg skulle 
have ham tilbage, når væddeløbskarrieren 
var slut. Jeg skulle betale transporten til 
Danmark, fortæller Bo Jondahl.

– De holdt ord, og i dag står Chopin hos 
en pige vi kender i Karresbækminde, som 
også har to rideheste. Han har det rigtig 
godt, og vi er ovre og besøge Chopin Tof-
tebjerg et par gange om året, men forrige 
vinter stod han faktisk hjemme hos os, fordi 
Safir døjede med dårlig ryg.

Købmand af guds nåde
Bo Jondahl er kendt for hyppigt at skifte ud 
blandt sine følhopper og han går aldrig af ve-
jen for en god handel. Men han har trods alt 
også været købmand hele sit liv. 

– Efter studentereksamen kom jeg ind 
i min fars engrosfirma med import af tøj. 
Jeg blev relativt hurtigt ”kastet for løverne” 
som indkøber i Fjernøsten med base i Hong 
Kong de næste fem-seks år. Derefter blev jeg 
selvstændig tøjgrossist, hvor jeg importerede 
varer fra mange forskellige steder i Østen, og 
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En af Bo Jondahls følhopper er svenskregistrerede Sophias Blush, som Jondahl selv har 
opdrættet for mere end ti år siden.

Følhopperne på Jondahls Hestestutteri
Enjoy Boko (S)
f. 2011 e. Credit Winner-Joy Ås (Malabar Man) 
2020: Hoppeføl e. Wellino Boko. Drægtig med Donato Hanover. 

Ignore’em (S)
f. 2014 e. Pastor Stephen-Tuula Boko (Wired Pine) 
2020: Hingsteføl e. Googoo Gaagaa. Drægtig med Googoo Gaagaa.

Sophias Blush (S)
f. 2009 e. Quite Easy U S-Ultra Håleryd (Trade Balance) 
2020: Hingsteføl e. S J’s Caviar. Skal ikke insemineres i år. 

J.S. Donna Madonna (S)
f. 2013 e. Cantab Hall-Idge Laday (Starship Entrprise)
2020: Skal ikke insemineres i år grundet komplikationer under hendes foling i år. 

Ready to Glide (US) 
f. 2010 e. Yankee Glide-Chelemark Ginger (Super Pleasure)
2020: Drægtig med Googoo Gaagaa

tilfældig hoppe, der er til salg, fordi den ser 
pæn ud. Går primært op i afstamningen, og 
hvis det er en hoppe, der allerede har fået 
afkom, ser jeg på afkommenes muligheder 
for at forbedre deres resultater bl.a. gen-
nem træner og land. Jeg ser ligeledes også 
på, hvilke hingste, der tidligere er brugt til 
hoppen og mange andre ting, så jo, jeg laver 
virkeligt et stort forarbejde, inden jeg køber 
en ny hoppe, siger Bo.

– Et eksempel er Enjoy Boko, som jeg 
har købt af opdrætteren, John Bootsman 

fra Boko Stables. Vi havde netop mistet 
vores rigtig fine hoppe, Deni Cheval, der 
døde sidste år. Det var ret grimt og et stort 
slag for os, men der var ikke noget at gøre. 
Hendes føl Hitchhiker (hingst e. Creatine) 
var på det tidspunkt otte måneder, og er nu 
blevet en rigtig fin plag. 

– Vi skulle så ud at finde en ny følhop-
pe og kontaktede John Bootsman, som jeg 
tidligere på året havde købt J.C. Donna 
Madonna af, og spurgte om han havde en 
hoppe, der ”havde lidt ekstra”. Han sendte 

stoppede da jeg gik på selvvalgt pension som 
60-årig i 2010, fortæller Bo Jondahl. 

– De sidste ca. 20 år havde jeg et tæt sam-
arbejde med Erik Tølbøll Agentur. Vi havde 
blandt andet et samarbejde med Netto, og 
jeg har i al beskedenhed en stor andel i, at 
de i sin tid startede op med at handle med 
tekstiler. Det var en spændende tid.

– Gennem mit arbejde lærte jeg også 
Denny Bendtsen (Stutteri Le Ann) og Erik 
Frøkjær (Stutteri Frøkjær) at kende. De 
havde jo butikkerne og jeg havde det tøj, de 
gerne ville have på hylderne, og så havde vi 
jo en fælles interesse i travsporten. 

– Da jeg blev 60 år, havde jeg imidlertid 
fået nok af branchen og valgte at gå på pen-
sion. Jeg havde de økonomiske muligheder 
for at gøre det, og var efterhånden blevet 
mere og mere interesseret i travopdræt. Den 
beslutning var den rigtige, og jeg nyder hver 
dag blandt hestene.  

Inspirationskilden
Venskabet med Denny Bendtsen og hustru-
en Susanne fik stor betydning for Bo Jon-
dahl, som lærte den nordsjællandske forret-
ningsmand at kende i 1970’erne. 

– Senere da Katerina kom ind i billedet, 
kom vi hos Susanne og Denny hver søndag 
igennem et par år i deres villa i Charlotten-
lund, der i bogstavelig forstand ligger lige ud 
til banen. Vi hyggede os, fik en dejlig frokost, 
som Susanne som regel stod for, og så trav-
løb, siger Bo.

– Denny var en fantastisk dygtig køb-
mand, og det var et kæmpe tab både for 
sporten og for os, som mistede nogle gode 
venner, da de gik bort i det tragiske flystyrt i 
Sverige i 1992. 

– Det var via mit kendskab til travspor-
ten, at de også blev interesseret i sporten, og 
Denny investerede i både løbsheste og senere 
avlshopper af høj kvalitet.  

– Han startede som opdrætter i midten af 
1980’erne og var en rigtig god sparringspart-
ner på mange områder. På det tidspunkt var 
jeg ”kun” hesteejer, men min første følhoppe 
var faktisk et af Stutteri Le Anns opdræt, Ro-
sitta Le Ann, som i 1995 blev mor til hoppen 
Coconut, der var vores første opdræt. Året 
efter kom Dolphin Bahia, der var en rimelig 
klassehest, uden at være noget specielt. 

Stort forarbejde 
Siden Rositta Le Ann har et utal af følhop-
per passeret gennem Bo Jondahls hænder, 
og han lærte hurtigt af de fejl, han begik i 
begyndelsen.

– Jeg bruger rigtig meget tid på at finde 
de rigtige følhopper. Jeg køber ikke bare en 

11 · VÆDDELØBSBLADET · JULI 2020



mig så nogle forslag, og efter jeg havde gået i 
dybden med de forskellige emner, valgte jeg 
Enjoy Boko, der var i fol ved Wellino Boko. 

– Enjoy Boko er et godt eksempel på, 
hvordan jeg udvælger følhopper. Hendes 
mor, Joy Ås tjente 3,4 mio. s.kr. og var en 
af sin årgangs bedste hopper i Sverige med 
sejre i flere storløb, og i avlen er hun forelø-
big mor til tre heste med rekord bedre end 
1.13,0. Mormoderen Nevele Duchess er 
Elitsto i Sverige, og mor til blandt andet tre 
millionærer, så det bliver ikke meget bedre. 

Ringen er sluttet
Den sidst ankomne følhoppe hos Katarina 
og Bo Jondahl, Sophias Blush, har familien 
selv opdrættet. Hun tilhører samme årgang 
som Slide So Easy, men er svenskregistre-
ret. Hun vendte hjem til Jondahls He-
stestutteri i slutningen af maj måned, så 
man kan sige, at ringen er sluttet for den 
11-årige hoppe. 

– Hun blev i sin tid, 2010, solgt på den 
svenske Elitauktion til en svensk hesteejer, 

som har haft hende lige siden – også som 
følhoppe. Han kontaktede mig en dag og 
spurgte, om jeg var interesseret i at købe 
Sophias Blush tilbage, og jeg sagde ja med 
det samme. 

– Det er faktisk første gang, jeg køber et 
af vores opdræt tilbage. Mange har spurgt 
mig, hvorfor jeg ikke har købt et af Elegan-
te Frøkjærs hoppeafkom tilbage, men den 
eneste, der kunne være aktuel, er Outstan-
ding Night og hun har ikke været så inte-
ressant for mig som Sophias Blush.

– Sophias Blush vandt trods alt 1,3 mio. 
s.kr. og var blandt andet nummer to i 
Svenskt Trav-Oaks. Det er tilmed en læk-
ker type, som jeg har store forventninger 
til. Hun fik den 21. juni et hingsteføl ef-
ter S J’s Caviar, som i øvrigt var solgt på 
forhånd til den nu tidligere svenske ejer af 
Sophias Blush. 

– En anden hoppe jeg også har rigtig 
store forventninger til, er amerikanskfød-
te Ready to Glide, der i Italien er mor til 
Always BR Ready, som i fjor var en af de 

bedste 3-årshopper i Italien. Hun står med 
otte sejre i 17 starter og rekord 1.12,2 – så 
det er meget spændende, hvad det bliver til 
på længere sigt. Ready To Glide er drægtig 
med Googoo Gaagaa, og har forventet fo-
ling i februar 2021. 

Kvalitet frem for alt
Katarina og Bo Jondahl har tidligere haft op 
til otte følhopper, men har nu kun fem og 
det er ifølge Bo et passende antal. 

– Jeg tror ikke, at der bliver skiftet ud så-
dan lige foreløbig. De hopper vi har nu er af 
rimelig høj klasse, og jeg kan ikke se hvem, 
jeg skulle skille mig af med, siger han.

– Men jeg vil gerne understrege, at jeg 
ikke bare køber og sælger hopper for at tje-
ne en skilling. Det kan måske godt se så-
dan ud, når jeg skifter ud, men det handler 
udelukkende om at forbedre kvaliteten på 
følhopperne, og få noget bedre blod ind. 

– Jeg har ikke det der ”pusse-nusse-gen” 
og det stammer nok fra mine 40 år som 
købmand. Der skal være fornuft i tingene. 

PORTRÆT | BO JONDAHL
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Hvis jeg af en eller anden årsag ikke synes 
om en hoppe, så er det farvel og tak, men så 
betyder prisen ikke så meget. Så er det vigti-
gere for mig at finde et godt sted til hoppen 
og lave en deal omkring det næste føl. 

– Et eksempel på dette er hoppen 
Swinging Single, som jeg købte for to år 
siden for 50.000 kroner. Hun befinder sig 
nu på Stutteri Axelsminde i Jylland, hvor 
vi deles om ejer- og opdrætterskab ved 
næste føl. Hun er nu drægtig med Canepa 
Hanover.   

Dansk, svensk eller tysk?
Bo Jondahl har gennem årene vekslet no-
genlunde fifty-fifty mellem dansk- og 
svenskregistrerede afkom, og sådan vil det 
nok også være i fremtiden. 

– Det er vigtigt, at man kender sine rød-
der; derfor fik vi i fjor to danske og to sven-
ske afkom i H-årgangen, men i år bliver 
alle tre føl svenskregistrerede. Dog var det 
planen, at J.C. Donna Madonnas føl, som 
desværre døde i forbindelse med folingen, 
skulle have været danskregistreret, men det 
blev desværre ikke aktuelt, siger Bo Jondahl, 

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

Køb dit nye hegn hos Travdiscount

VI HAR 
EKSPERTISEN I 
OPSÆTNING. 

KONTAKT OS FOR 
ET TILBUD!

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

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

PLASTSTOLPER 
24 kr. pr. løbende meter + moms

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

SORT DALLASHEGN 
88 kr. pr. løbende meter + moms

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

som også har fået et par afkom indregistre-
ret i Tyskland.

– Det var min gode ven Peter Simoni, 
som syntes, at jeg skulle lave nogle tyske 
afkom. Den første var Blackhawk, der er 
lillebror til Slide So Easy. Han gjorde det 
rigtig flot som 2- og 3-års med banerekor-
der i både Berlin og Bergen. 

– Havde han været danskregistreret, er jeg 
ikke i tvivl om han havde hørt i den abso-
lutte top herhjemme. Blackhawk løber i dag 
i Schweiz, og jeg har faktisk forsøgt at købe 
ham tilbage flere gange. Men uden held. 

– Elegante Frøkjær fik også et andet tysk 
afkom, Darlington, som jeg havde regnet 
med at få en rigtig god pris for på den ty-
ske eliteauktion. Men det blev den ringeste 
auktion i mange år, og Gordon Dahl endte 
med at købe Darlington for 80.000 kroner, 
tror jeg det var. Det var samtidig vores sidste 
tyske opdræt, og i øvrigt sidste gang tysker-
ne holdt denne eliteauktion. 

Tre plage tilbage 
Dagen før Væddeløbsbladets udsendte var 
på besøg hos Bo Jondahl, var den ene af 

stutteriets fire 1-åringer, Huit, netop blevet 
sendt afsted til sine nye ejere, som har valgt 
at sende den svenskregistrerede hingst i træ-
ning hos Sofia Aronsson på Axevalla. 

– Huit er købt ubeset, da auktionen blev 
holdt som internetauktion, men køberne 
har selvfølgelig et rigtig godt grundmateri-
ale at gå ud fra i form af videooptagelser, 
foto, røntgen og en højst fem dage gammel 
dyrlægeattest af plagen.  

– Men også her handler det om at gøre 
sit forarbejde grundigt. Vi har et samar-
bejde med den svenske fotograf Lina Alm, 
som har lavet en video med Huit, hvor man 
rigtig kan se, hvor fin en hest det er. Det 
koster selvfølgelig lidt, men det er ”peanuts” 
i den sammenhæng og godt givet ud. Hun 
kommer senere på sommeren og laver til-
svarende professionelle video og fotos af de 
to heste, der skal med på Derbyauktionen. 

– De tre plage skal alle på auktion senere 
på året. De to danskregistrerede Hornbeam 
(hingst e. Magic Tonight-Swinging Single) 
og Hitchhiker (hingst e. Creatine-Deni 
Cheval) kommer med på Derbyauktionen, 
mens svenskregistrerede Happy So Easy 



(hingst e. Call me Keeper og Ignore`Em) 
skal med på auktionen på Åby i oktober 
måned. 

I hænder hver dag 
En anden vigtig del af det, at være opdræt-
ter, er den daglige kontakt med hestene, og 
så er det bestemt ingen ulempe, at Bo går 
hjemme hver dag. 

– Alle vores plage er i hænder hver eneste 
dag. Desuden kommer plagene ind hver af-
ten. Det er lidt utraditionelt, men de lærer 
at slappe af i boks, og afvekslingen mellem 
boks og fold giver glade heste. 

– Plagene bliver også flyttet til en ny fold 
cirka hver 14. dag. Det skaber også lidt 
variation for dem, i stedet for at de går og 
tramper rundt i den samme fold dag ud og 
dag ind. 

– Plagene bliver generelt behandlet som 
små væddeløbere efter de er taget fra, og 
vi forsøger at gøre dem til topatleter ud fra 
muligheder, vi kan give dem.    

– Det handler om passion og lysten til at 
gøre det så godt som overhovedet muligt, 

men uanset hvordan man vender og dre-
jer det, skal man ikke beskæftige sig med 
travopdræt for pengenes skyld. Glem det! 
Det koster i runde tal 500.000 kroner om 
året at drive Jondahls Hestestutteri, men 
heldigvis har salg gjort, at det lige kører 
rundt uden underskud. Opdrætterpenge 
er ikke noget, jeg budgetterer med. Det 

kan man selvsagt ikke, da man ikke har 
den fjerneste anelse om, hvor mange pen-
ge der kommer. Dem som så måtte kom-
me bruges på rejser, så vi kan følge vores 
afkom når de starter i udlandet. Lidt ”sjov 
og ballade” skal der være tid til med al 
den tid vi bruger på hestene i det daglige, 
slutter Bo Jondahl.  

PORTRÆT | BO JONDAHL
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Domus Kolding
Ejendomsmæglere, valuarer MDE Linette

Nissen
Regnskab

Johs
Andersen
Indehaver

Henrik
Hjuler
Salg og vurdering

Mathias
Schomann
Ejendomsmægler

Steffen
Pedersen
Ejendomsmægler

Rikke B.
Jensen
Ejendomsmægler

Henrik
Teilmann
Ejendomsmægler

Kolding & Lunderskov
604@edc.dk
75 52 48 66

Fredericia
700@edc.dk
75 91 44 44

Vejle, Jelling & Bredballe
714@edc.dk
75 82 25 22

Børkop & Brejning
706@edc.dk 
75 86 82 66

EDC Domus First Class | MyGarage
717@edc.dk
40 29 09 14

5 butikker – 1 salær!   Bestil et gratis Salgstjek En del af byens liv

6000 Kolding
Vranderupvej 74
Kun 7 minutter fra Kolding centrum, finder du Vranderupvej 74 omringet af udsigt til skøn natur. Søger du en
ejendom hvor du kan koble af, fra en ellers travl hverdag, så er denne ejendom et besøg værd.

Med boligens 310 boligkvadratmeter er der god plads til den store familie og med gode muligheder for at
forme boligen efter dine ønsker. Boligen byder på en stor entré/bryggers, med trappeopgang til 1.salen. I
Stueetagen finder du yderligere et stort lækkert badeværelse med hjørnekar og bruseniche, soveværelse
med adgang til badeværelset og med Walk-in. Husets hjerte er opholdsstuen, med den skønneste udsigt til
markerne og med adgang til køkkenet, spisestuen og gæstetoilettet. Det kan bl.a. nævnes at ejer netop har
efterisoleret hele boligen, så du som ny ejer ikke skal tænke på dette de næste mange år.
 

 C

Pris 3.995.000
Udb. 200.000
Ejerudgifter/md. 2.374
Brt/nt u/ejerudg. 16.122/14.118
Grund 22.380 m2
Bolig 310 m2
Rum/vær. 9/5
Opført/omb. 1778/2001
Sag 60402935
Kontakt 75524866

HESTEEJENDOM

7 MINUTTER
FRA BYEN



PORTRÆT | STUT TERI D C 

Ny opdrætter kombinerer 
drømme og realisme

– portræt af Stutteri D C
Dansk travsport har fået en ny opdrætter i Dennis Skalborg Hansen, som har et fint lille

stutteri med en håndfuld spændende følhopper. Hans første afkom er solgt og forventes
snart klar til start, så fremover skal vi holde øje med hestene med efternavnet D C. 

Travdanmark har fået et nyt opdrætterpar i Charlotte og Dennis fra Stutteri D C.
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Tekst og foto: René Wibholdt

I løbet af sommeren forventes treårige 
Frostythetiger D C at få sin løbsdebut. Og 
det er en karrierestart, som kan få særde-
les stor betydning for opdrætteren. Der er 
nemlig tale om den allerførste startklare 
hest fra Stutteri D C, som kun har to år på 
bagen. Opdrætter Dennis S. Hansen hå-
ber derfor på, at den klarer sig rigtig godt, 
kommer på flere æresrunder og derved får 
lavet lidt PR for det nye stutteri, som ligger 
i Vokslev ved Nibe.

Opgaven med at styre Frostythetiger D 
C først over stregen er lagt i hænderne på 
travtræner Anders Pedersen, som har købt 
den unge hingst sammen med en norsk 
hesteejer.

Stutteriet bliver drevet som selvstændig 
virksomhed, som har kostet små 400.000 
kr. at etablere. Avlsvirksomheden er ind-
rettet på den gård, som Dennis købte sam-
men med sin kæreste, Charlotte Sørensen, 
for et par år siden. Bogstaverne i stutteri-
navnet D C står for Dennis og Charlotte. 
Til gården hører 2,5 hektar jord, som pri-
mært er fordelt på folde. En lejeaftale med 
naboen sikrer, at de kan gå i gang med at 
udvide arealet med yderligere 2,5 hektar.    

Dennis, der er uddannet landmand, 
trækker ikke løn til sig selv ud af virksom-
heden, da han har fuldtidsarbejde som 
betonstøber, mens Charlotte arbejder som 
social- og sundhedsassistent. Parret har to 
små børn, Christiane og Josefine, så der er 
nok at se til. Men det slår ikke Dennis ud. 
Han er den energiske type, der ligner én, 
der kan stå distancen. Nu satser han de 
opsparede midler på opdræt af travheste.   

– Jeg synes selv, vi har nogle kanon føl-
hopper med nogle spændende moderlinjer, 
siger Dennis med et stort smil.

Og lad os så kigge på avlsmaterialet. 
Highlight F H (Giant Chill – Tibia) er 
mor til Frostythetiger D C, der er efter 
Farifant. Hun har tidligere fået Prelu-
de F H (Ens Snapshot), som har rekord 
1.12,4a og en præmiesum på 525.000 
n.kr., Nevada F H (S J’s Photo), 1.13,2a 
og 607.000 kr., Opus One F H (S J’s Pho-
to), 1.13,7a og 462.000 n.kr. og Sputnik 
(Thai Tanic), 1.14,1a og 321.000 s.kr. Så 
kommer vi til hoppen Haley D C (No-
ras Bean), som skal på Derbyauktionen 
til august. Highlight F H har i år fået føl 
efter MagicCarpetRide U S.   

Moren til Highlight F H er Tibia (Ti-
bur), som bl.a. har fået Royal Winner 

(Royal Troubador), 1.12,0a og 1,6 mio. 
s.kr., Royal Peak (Gigant Neo), 1.12,8a 
og 471.000 s.kr. samt Beijing Boy (Su-
per Arnie), 1.13,0a og 2,8 mio. s.kr. Den 
vandt Sprintermästaren i 1999.

Satser på dansk opdræt 
Charlotte og Dennis mødte hinanden i stal-
den hos deres gode ven, Anders Pedersen. 
Charlotte har altid haft med heste at gøre, 
mens Dennis er ”ny” hestemand. Charlot-
tes fætter er i øvrigt Kim Pedersen, der er 
travtræner i Norge. 

Dennis havde ikke klappet mange heste, 
før han selv købte én sammen med An-
ders. Det var Allmagic (MagicCarpetRide 
U S – Esperia Jet), som tjente knap og nap 
100.000 kr. i 53 starter og vandt fire løb, 
heraf tre i træk.

Nu går han opdrættervejen. De fem føl-
hopper, hvoraf de to tidligere var registreret 
i henholdsvis Norge og Sverige, er i dag alle 
danskregistrerede.

– Jeg bruger meget tid på at studere hop-
pelinjer på computeren, siger Dennis og gør 
klar til at præsentere den næste avlshoppe i 
rækken.

Det er Chardonnay Merci, som er efter 
Rocklyn (Love You) og News From Heaven 
(Super News). Hun har ingen afkom end-
nu, men er i fol ved Offshore Dream med 
håbet om at få en model a la Repay Merci.

News From Heaven, 1.12,5a og 1,8 mio. 
n.kr. var en utrolig skrap væddeløber. Hun 
stillede op i det åbne norske Derby i 1997– 
som den eneste hoppe i feltet – og vandt. 

14 dage senere tog hun også sejren i Hoppe 
Derbyet. Trond Skauen sad bag i begge løb. 
Hendes helsøster Superina Land tjente lige-
ledes over en mio. n.kr.

I avlen fik News From Heaven også 
succes, bl.a. med Repay Merci (Offshore 
Dream), 1.09,9a/1640m og 3,8 mio. kr. 
Knud Mønsters darling vandt Dansk Trav 
Derby i 1992, og klarede sig fantastisk i 
storløb i både Norge og Sverige. 

Andre søskende er Norvelous News (Nor-
velous Hanover), 1.11,7a og 983.000 n.kr., 
Tristar Merci (Dream Vacation), 1.12,2a og 
583.000 n.kr. og Pine News (Pine Chip), 
1.13,4a og 748.000 n.kr. Yderligere tre af-
kom har tjent over 100.000 n.kr. 

Søsteren, Superina Land, har fået fem 
afkom, som har tjent over 100.000 n.kr., 
hvoraf No Mans Land (Norvelous Ha-
nover) er den bedste med en præmiesum på 
lige over 1 mio. n.kr. Han blev nummer to i 
Norsk Trav Derby i 2009.

Åring med Ready Cash-blod  
Vi er kommet til Mangala Dream (Do-
nerail – Langala), som er mor til hoppen 
Hereiam D C, som også har fået plads på 
årets Derbyauktion. Åringen er efter Rea-
dy Cash-sønnen Atlas De Joudes. I Sverige 
er Mangala Dream bl.a. mor til Xanthis de 
Roi (Un Mec d’Heripre), der har tjent over 
300.000 s.kr. og har vundet løb i år.   

Oldemoren Mangala var mor til Aber-
crombie, som satte rekord 1.12,5a og tjente 
2,8 mio. franske franc. Mormoren Tanga-
la fik to afkom, som tjente over 800.000 

Betonstøber og travdrømmestøber Dennis S. Hansen har satset alle sine hårdt opsparede 
midler på at blive opdrætter.
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Christiane på to år giver en 
hånd med i stalden.

Charlotte og døtrene nyder 
livet på gården sammen med 
følhopperne.

PORTRÆT | STUT TERI D C 

Vi drømmer da også 
om at avle en rigtig god 
hest. Men ellers handler 

det om at producere 
nogle heste, folk bliver 

glade for, og som tjener 
penge. Nu er vi i gang, 

afslutter Dennis
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euro; Gobernador (Buvetier d’Aunou), 
1.11,0a og Camino (Firstly). Moderlinjen 
tæller også Mandarino Blue (Ganymede), 
356.000 euro og Singalo (Goetmals Wood), 
1.11,2 og 1,1 mio. euro.

Mangala Dream og de andre følhopper 
kommer ind om natten og har fået de-
res egen fløj i en stor hal, hvor der er fem 
store bokse i den ene side. I en af dem står 
Mangala Dream sammen med sit føl, der 
er efter MagicCarpetRide U S. I den anden 
side er der indrettet tre store bokse på hver 
seks meter gange seks meter, hvor plagene 
går sammen.

Næste hoppeemne på Stutteri D C er 
Vogue La Marc, der er efter Going Kronos 
og superhoppen Loving Her Is Easy (Val-
ley Victory). Hun har også fået føl i år efter 
MagicCarpetRide U S.

Oldemoren Classic Casette blev mor 
til seks afkom, som alle har vundet over 
100.000 dollars. Loving Her Is Easy har 
bl.a. fået Remee La Marc (Andover Hall), 
som vandt 35 løb, satte rekord 1.10,9a og 
tjente 2,2 mio. n.kr. 

Andre af hendes afkom er Satisfied la 
Marc (Andover Hall), 1.11,2a og 554.100 
s.kr., Lobby la Marc (Angus Hall), 497.500 

svenske kr., Elk Creek (Sierra Kosmos), 
1.11,4a og 234.000 dollars, Deep Water 
Cay (Malabar Man), 200.000 n.kr., Odessa 
la Marc (Love You), 192.000 kr., Uni-Optic 
Man (Malabar Man), 1.12,3a og 136.000 
dollars, Nature la Marc (Supergill), 131.000 
s.kr. samt Believe la Marc (Scarlet Knight), 
123.000 n.kr. 

Diplomhoppe i folden
Femte i rækken er diplomhoppen Nebu-
la Of Music (Coktail Jet – Folketidende), 
som Dennis ejer sammen med Allan Jensen, 
der tidligere har haft Trine Hellebjerg, som 
Anders Pedersen vandt syv løb med. Et af 
dem var Grand Circle 4-års Hoppecham-
pionat 2014 i Skive. Nebula Of Music er 
mor til Aqua de Vie (Chipmate), 1.12,2a og 
403.000 kr., Souris de Vie (Quite Easy US), 
1.12,5a og 501.000 kr. samt Cheri de Vie 
(Quite Easy US), 1.12,7a og 430.000 kr.

Oldemoren er Signe (Francis Senator), 
som bl.a. blev mor til Hairos (Pay Dirt), der 
blev nummer to i sit Derby i 1985 og to 
år senere vandt Copenhagen Cup. Hairos 
tjente 1,4 mio. kr. 

Mormoren Ligne (Netted) blev mor til 
kanonen Esterel Sunset (Victor Victor), 

1.12,5a og 2,4 mio. kr. Han vandt bl.a. 
E3-finalen på den korte distance i Sverige 
og Derbyet året efter i 2001. Ligne blev der-
udover mor til seks afkom, som alle tjente 
over 100.000 kr. Ud af moderlinjen finder 
vi også Mulligan (Maharajah), 1.10,9a og 
2,5 mio. s.kr. Hun blev nummer to i det 
svenske Hoppe Derby i 2017.

Opdrætningsmæssigt har Dennis først 
og fremmest ladet sig inspirere af Dorthe 
Christensen, Anders Pedersen og Marc 
Bæk Nielsen. Planen er, at alle afkom skal 
sælges, så der kan komme nogle penge i 
kassen.  

– Hvis vi kan få nogle fine priser, vil det 
betyde, at vi kan få råd til at investere i 
nogle af de lidt ”sjovere” avlshingste, men 
der er vi slet ikke endnu, pointerer Dennis 
og griner.

Parret drømmer om at opbygge et stut-
teri, der økonomisk kan bære sig selv, og 
ifølge revisoren ser regnskabstallene for-
nuftige ud. 

– Vi drømmer da også om at avle en 
rigtig god hest. Men ellers handler det om 
at producere nogle heste, folk bliver glade 
for, og som tjener penge. Nu er vi i gang, 
afslutter Dennis.   

 Chardonnay Merci 

 Vogue La Marc  Mangala Dream  Nebula Of Music 

 Highlight F H 

Foto: Marie Søndergaard Andersen
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STUTTERI SHADOW
BYDER VELKOMMEN TIL  SÆSON 2020

Hambletonian-vinder og Årets 3-åring i USA 2011

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

Mest vindende Muscle Hill-søn i Danmark

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

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

HINGSTE PÅ TRANSPORTSÆD OG FROSSEN SÆD

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

PRIS: 0 + KR. 12.000+MOMS

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

PRIS: 0 + KR. 9.000+MOMS

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

Flot første sæson i avlen med 32 hopper

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

Topscorer ved DTC’s Hingstefremstilling 2020

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

Første Explosive Matter-søn i dansk avl

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

PRIS: 0 + KR. 6.000+MOMS

Tycoon Conway Hall bedækker naturligt.

PRIS: 0 + KR. 6.000+MOMS

Takethem bedækker naturligt.

PRIS: 0 + KR. 9.000+MOMS

Wicker Hanover bedækker naturligt.

NY 
PRIS

NY 
PRIS

ANDOVER 
HALL

CANEPA 
HANOVER

CLASSIC 
PHOTO

DONATO 
HANOVER 

EXPLOSIVE 
MATTER

GOOGOO 
GAAGAA

KEN 
WARKENTIN

MUSCLE
MASSIVE 

ORLANDO 
VICI

PAPAGAYO 
E

QUITE EASY 
U S

TWISTER 
BI

VICTOR 
GIO

WISHING 
STONE

PRIS: 4.000 DKK 
ved booking 
+ 4.000 USD 

ved levende føl. 

PRIS: 1.500 DKK 
ved booking
+ 4.000 EUR 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK
 ved levende føl. 

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK
 ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 50.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.500 DKK
ved booking 
+ 2.900 EUR

 ved levende føl.

PRIS: 2.000 DKK 
ved booking 

+ 30.000 DKK 
ved levende føl.

PRIS: 650 USD 
ved booking 
+ 6.500 USD 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 5.000 SEK
ved booking

+50.000 SEK
ved levende føl. 

PRIS: 5.000 SEK 
ved booking 

+ 50.000 
ved levende føl.

PRIS: 3.000 DKK 
ved booking 

+ 44.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 25.000 SEK 
ved levende føl.

ÅBENT 
HUS

ER 
UDSAT!

 

H
old øje m

ed hjemmesiden for n
y dat
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STUTTERI SHADOW
BYDER VELKOMMEN TIL  SÆSON 2020

Hambletonian-vinder og Årets 3-åring i USA 2011

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

Mest vindende Muscle Hill-søn i Danmark

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

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

HINGSTE PÅ TRANSPORTSÆD OG FROSSEN SÆD

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

PRIS: 0 + KR. 12.000+MOMS

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

PRIS: 0 + KR. 9.000+MOMS

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

Flot første sæson i avlen med 32 hopper

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

Topscorer ved DTC’s Hingstefremstilling 2020

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

Første Explosive Matter-søn i dansk avl

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

PRIS: 0 + KR. 6.000+MOMS

Tycoon Conway Hall bedækker naturligt.

PRIS: 0 + KR. 6.000+MOMS

Takethem bedækker naturligt.

PRIS: 0 + KR. 9.000+MOMS

Wicker Hanover bedækker naturligt.
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PRIS: 4.000 DKK 
ved booking 
+ 4.000 USD 

ved levende føl. 

PRIS: 1.500 DKK 
ved booking
+ 4.000 EUR 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK
 ved levende føl. 

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK
 ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 50.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.500 DKK
ved booking 
+ 2.900 EUR

 ved levende føl.

PRIS: 2.000 DKK 
ved booking 

+ 30.000 DKK 
ved levende føl.

PRIS: 650 USD 
ved booking 
+ 6.500 USD 

ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 35.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 29.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 5.000 SEK
ved booking

+50.000 SEK
ved levende føl. 

PRIS: 5.000 SEK 
ved booking 

+ 50.000 
ved levende føl.

PRIS: 3.000 DKK 
ved booking 

+ 44.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 25.000 SEK 
ved levende føl.

ÅBENT 
HUS

ER 
UDSAT!
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PORTRÆT | KIM KÆRSLUND

Kim Kærslund er en af Danmarks 
største hesteejere. Han er gået fra nul 
til 27 heste på få år. I baggrunden ses 
det seneste indkøb, åringen Herman 
som er efter Great Challenger.

Pølsemanden pønser
på noget stort 

– portræt af Kim Kærslund
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Tekst: René Wibholdt

Foto: Jesper Elbæk

Kim Kærslund gør tingene på sin helt egen 
spektakulære måde. Han er en mand, der 
ikke er bleg for at satse. Fynboen fra Sla-
gelse, der har sine heste opstaldet i Jylland, 
er gået i gang med at opbygge en storstald, 
som både rummer aktive løbsheste, unghe-
ste og følhopper.

Umiddelbart kunne det se ud som om, at 
han kom ind i sporten, efter at han købte 
sig ind i den Kaj Jensen-trænede anparts-
hest C D (Great Challenger-Quite A Beau-
ty) i 2016. Det skete lige efter, at Birger Jør-
gensen havde vundet Jydsk 2-årings Grand 
Prix med den gode hoppe, som – og det er 
en helt anden historie – i de seneste par sæ-
soner har tjent over 600.000 kr. i Frankrig.

Men faktum er, at Kim Kærslund – iføl-
ge egne oplysninger – har holdt pause fra 
travsporten i 20 år. Ved nærmere research 
viser det sig dog ”kun” at være 16 år. I den 
periode har han i stedet givet den gas med 
at drive forretning og med at stifte familie. 

Pausen har ikke været total, for han har 
prøvet at følge med, så godt han kunne via 
platforme som internet og trav-tv. Altså 
indtil han blev medejer af C D, som året 
efter sejrede i Dansk Hoppe Kriterium med 
Birger Jørgensen som kusk og Kaj Jensen 
som træner – og med en masse glade an-

partshavere i vindercirklen. Kim Kærslund 
var solgt og havde fået mod på mere. I dag 
kan han efterhånden køre vejen fra Slagelse 
til Støvring med bind for øjnene.

– Min familie – og især vores to små børn 
– synes, det er fantastisk at komme på be-
søg hos Kaj Jensen. Før i tiden tog vi altid 
i sommerhus, nu tager vi op til Hovhede-
gård, fortæller Kim Kærslund. 

Han snakker med fynsk dialekt og er ikke 
en mand, der bruger store armbevægelser, 
dumsmarte bemærkninger eller alt for posi-
tive superlativer.

– Jeg vil gerne prøve at drive det her som 
en forretning, så vi satser på, at det skal være 
rentabelt. Og kan man tjene lidt penge på 
sin hobby, så er det fantastisk. Men det er 
bedst at lægge forventningerne lidt lavt, 
så bliver man ikke så skuffet, siger han og 
smiler.

Travheste og gazeller
Kim Kærslund er opvokset i området, der 
ligger op til Fyns Væddeløbsbane, og brug-
te meget af sin tid som dreng i og omkring 
staldene. Han kender dem alle sammen fra 
dengang i 1960’erne og 1970’erne og siger 
f.eks. om sin alder, ”at han er et år yngre 
end John K.” (Køhler, født 1955). Så er dét 
på plads. 

Som ung blev han uddannet revisor, men 
fandt faget alt for kedeligt og flyttede til 

Slagelse, hvor han slog sig ned som en slags 
iværksætter. For 12 år siden etablerede han 
Event Eksperten, der lagde ud med én pøl-
sevogn, som folk og firmaer kunne leje til 
festlige lejligheder. 

Og der må han tilsyneladende have ramt 
et hul i markedet, for siden er det gået stærkt 
i den sjællandske by, hvor Kim Kærslund i 
øvrigt bor tæt på kollegaen Søren Kolberg. 
Børsen har i både 2017 og 2018 udnævnt 
Event Eksperten til vækstgazelle. 

Hver dag har firmaet, som beskæftiger 30 
mand plus 40 freelancere, ca. 40 arrange-
menter – ikke blot med den eftertragtede 
pølsevogn, men også med buffet og gang 
i grillen. Vognparken med pølsevogne er 
med årene steget til 20, og salget af pølser er 
nu så omfattende, at eventfirmaet er blevet 
grossist og forhandler af Langelænder Pølser 
– du ved dén med ”kend den på knækket”.

Gæsterne kommer fra hele Danmark 
– også fra Kongehuset. ”Den glade pølse-
mand fra Slagelse” – som er firmaets slogan, 
sørgede for natmaden, da Kronprins Frede-
rik holdt sin 50-års fødselsdag. 

Vi skal tilbage til travet og 1990’erne, 
hvor han sammen med nogle venner tog 
turen til Billund hver torsdag for at se trav. I 
den periode købte slænget også nogle heste. 
En af dem var Svenne Brunvang (Samaritan 
Lobell-Erica Gerner), som Bjarne Jeppesen 
vandt tre løb med. Kim Kærslund var også 

Han står bag en af landets hurtigst voksende eventvirksomheder.
I et endnu højere tempo har han opkøbt travheste. På få år er antallet øget fra nul til 27.

Vi tegner et portræt af Kim Kærslund, som nu også vil være opdrætter.  

Pølsemanden pønser
på noget stort 

– portræt af Kim Kærslund

Der er noget for både små og store på Hovhedegård, hvor Kim Kærslund har et omfattende samarbejde med træner Kaj Jensen.
Kims mindste børn Sofia og Elias hygger sig også gevaldigt, når turen går til Guldbæk.
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Der er ikke de store armbevægel-
ser over ”den glade pølsemand”. 
Fynboen fra Slagelse har holdt en 
lang pause fra travet, men er nu 
tilbage for fuld skrue.

PORTRÆT | KIM KÆRSLUND
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med i Davanti (Speed Merchant-Ginger 
Tunis), som Axel Jacobsen trænede, og som 
vandt 21 løb og tjente 1,3 mio. kr. Hoved-
parten af præmiesummen blev hentet på 
franske baner. 

Han har også prøvet at være opdrætter – 
og få opdrætterpenge sat ind på kontoen. 
Det var med Hannibal K (Ride The Wa-
ve-Matronen), født i 2000. Hannibal K 
tjente 1,5 mio. n.kr. og vandt 28 sejre. Den 
var blandt andet med i Finlands største løb 
Finlandia Ajo. 

– Det er den hest, jeg har tjent flest penge 
på, konstaterer Kim Kærslund tørt.

Frisk på en Gin Tonic
I dag 20 år senere har Kim Kærslund 27 
heste, som han enter ejer alene eller sam-
men med andre i anpartsstalde. De ni af 
hans helt egne er i træning hos Kaj Jensen.

– De første er købt for hyggens skyld. 
Det var slet ikke meningen, at det skulle 
have det omfang, som det er blevet til, 
men det griber om sig. Når man har det 
her iværksættergen, så vil man gerne bygge 
en forretning hurtigt op, forklarer han.

Stalden tæller heste som Farinelli Ha-
strup (Great Challenger-Michell Hastrup), 
svenske Fonseca (Great Challenger-Flash 
Brodda), som i Sverige har søsteren 

Comewithaflash (Thai Tanic), som har 
vundet 605.000 s.kr. og sat rekord 1.12,0a, 
Frisk (Panne De Moteur-Moneypenny), 
som lige er gået i gang med karrieren på 
ovalen, Gin Tonic (Great Challenger-Cos-
mopolitan) samt Jente W (Abano As-Ura-
nia).

Andre nye i stalden er bl.a. den toårige, 
svenskregistrerede George Harrison (Ken 
Warkentin-Trinity Brodda) og Herman 
(Great Challenger-Molly Rocket). Mo-
ren til Herman sejrede 17 gange, vandt 
382.000 kr. og løb 1.12,4a. Hendes bed-
ste afkom er Byebyeandover, som sluttede 
karrieren af i 2018 ved at vinde Dansk Me-
sterskab for 5-årige Hopper.

Han har også medejer af Cutty Sark 
(Dream Vacation-Bambina Dulce) hos 
Mads Hviid Nielsen. Den klarer sig hæ-
derligt, og vil snart være at finde i vinder-
cirklen igen.

Kim Kærslund har med et besøg på 
Derbyauktionen sidste år forsøgt at hæve 
kvalitetsniveauet. Her købte han hoppen 
Gaby Blåbjerg (Great Challenger-Kimber-
ly Blåbjerg) for 110.000 kr. og hingsten 
Gold Ripasso (Love You-Moneypenny) for 
120.000 kr. 

Gaby Blåbjergs mormor, Starlight 
Blåbjerg, var selv en fremragende væddelø-

ber med 24 sejre og 25 andenpladser i 106 
starter. Hun blev mor til en stribe gode 
væddeløbere med Derbyvinderen Home 
Blåbjerg (S J’s Photo) i spidsen. Han var 
svenskejet og tjente godt og vel et par mio. 
kr. og løb 1.11,0a.

Kimberly Blåbjerg vandt bl.a. Jydsk 
4-årings Hoppe Grand Prix med Seppo 
Kukkonen i sulkyen og tjente i alt 449.000 
kr.

Mor til Gold Ripasso er Moneypenny, 
som i avlen har fået brølstærke Chablis 
(Love You), som i Steen Juul-regi har vun-
det 17 løb og tjent 468.000 kr. Et andet 
afkom er Attack Photo (S J’s Photo), som 
har tjent 362.000 s.kr., heraf er de 91.000 
svenske kr. indløbet i år, hvor vallakken li-
gesom har fået nyt liv hos Veijo Heiskanen. 

Ved de fleste heste står der Event Eksper-
ten som ejerpseudonym, mens der ved få 
af dem står Kærslund. Og ejeren påpeger, 
at han altid er i dialog med den pågælden-
de træner, før der bliver taget beslutninger 
om starter, hvorimod han ikke blander sig 
i træningen.   

Følhopper med potentiale
Ejerskabet omfatter også fire følhopper, 
som står opstaldet hos Viggo Jensen på 
Trøjborggård. Det er Celina Hastrup (Gre-

Kim Kærslund ejer en masse heste selv, men er også med i nogle anpartsheste. Her ses han i vindercirklen efter en sejr til den 4-årige hoppe 
Evita. Foto: Ditte Hesselborg
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Kim Kærslund har fået designet sine egne kørefarver. Her er det Kaj Jensen, der er hoppet i 
Langelænder-dragten ved en start i Skive med hesten Frisk.

at Challenger-Michell Hastrup), Hausse du 
Gull (Offshore Dream-Celebrity Demi), 
Mavril Sas (Diamond Way-Image Of 
Beauty) samt Tarantino (Ens Snapshot-Su-
per Spira).

Det er moderlinjer, der er værd at stu-
dere. Hausse du Gull’s tipoldemor var må-
ske en af verdens bedste følhopper. Hun 
hed Delicious og blev mor til Delvin G 
Hanover, 1.12,3a – 554.000 US dollars 
og Devil Hanover, 1.12,6a – 241.000 US 
dollars. Begge opnåede en tredjeplads i 
The Hambletonian i henholdsvis 1984 
og 1980. Men det var søsteren Delmoni-
ca Hanover, der stjal alle overskrifter. Hun 
blev nummer to i Hambletonian i 1972, 
og hun vandt International Trot både i 
1973 og 1974, hvor hun også løb først 
over stregen i Prix d’Amérique.

Og for ligesom at understrege suveræni-
teten, så blev Delmonica Hanover mor til 
Park Avenue Joe, som vandt Hambletoni-
an i 1989. 

Oldemoren, Della Hanover, blev mor til 
fire afkom, som alle tjente over 900.000 kr. 
i udlandet. Mormoren, Desma Hanover, 
fik Celebrity Demi, som tjente 751.000 
s.kr. og løb 1.11,8a. Hendes bedste afkom 
er Hausse du Gull, 1.14,0a – 290.000 s.kr.  

Moren til Mavril Sas – en af de andre føl-
hopper – Image Of Beauty, blev mor til 
Nonstop Sas, 1.11,5a – 1.137.000 n.kr., 
Avril, italiensk Derbyvinder i 2000 og vin-
der af 370.000 euro, Impact As, 1.12,8a – 
108.000 euro samt Brisana, som igen blev 
mor til danskrelaterede Banks, 1.09,9a – 
114.000 euro. Selv stoppede Mavril Sas 
karrieren med 1.13,9a og 554.000 n.kr. 

Den fjerde af Kim Kærslunds følhopper 
er Tarantino, som har Super Spira som 
mor. Tarantino er således søster til Angeli-
na, som fik en andenplads i Dansk Hoppe 
Derby 2016. Hun satte rekord 1.12,7a og 
vandt 478.000 kr. En anden søster er Ba-
rolo, som sejrede i Jydsk 4-årings Hoppe 
Grand Prix 2017. Hun løb 1.13,4a som 
det hurtigste og sluttede med en præmie-
sum på 474.000 kr. Tarantino satte rekord 
1.13,7a og indløb 134.000 kr. Og en tredje 
søster er 4-årige Evita, som hører til i Top 
3-5 stykker i E-årgangen hos hopperne.

Følhopperne går bl.a. til toppen af 
poppen inden for avlshingste, Nuncio og 
Who’s Who.

Flere avlshopper fra øverste hylde
Kim Kærslund er ustoppelig og vil have 
flere afkom i spil. Sammen med Jesper El-

bæk og Britta Møller har han dannet JBK 
Group, som har følhopperne Whoopie As 
(S J’s Photo-Why Indeed) og My Love Di 
Quattro (Love You-Sanne Idzarda). Kon-
stellationen ophører, når de to hopper hver 
har fået to afkom solgt på auktion.

Whoopie As har en stamtavle, der siger 
spar to. Hendes oldemor, Flicka Frost, 
blev mor til amerikaneren Timothy T, som 
vandt The Hambletonian og i både 1974 
og 1975 – på den anden side af Atlanten – 
vandt Elitloppet.

Mormoren, Betsy Sue, blev bl.a. mor 
til Why Not, 1.12,1a – 823.000 US dol-
lars, som vandt Peter Haughton Memorial 
i 1983. Men set med danske øjne er det 
nok endnu mere interessant, at Why Not 
blev far til Rudolf Le Ann, som er en af de 
allerbedste heste, dansk travsport nogen-
sinde har haft.

Moren, Why Ideed, fik bl.a. Whoopie 
As, 1.12,7a – 1,4 mio. s.kr. og Why Not 
As, som tjente 166.000 euro. En søster til 
Whoopie As, Cabertnet Rivenoak, blev 
mor til Cabernet’s Image, som rendte 
131.000 US dollars hjem.

Selv er Whoopie As mor til Donna Di 
Quattro (Love You), som har tjent 3,2 
mio. s.kr. og satte rekord 1.10,9a/1640m 
som vinder. I sin sidste sæson i 2016 vandt 
hun fire ud af syv starter og satte over en 
mio. s.kr. ind på kontoen. I år har hun fået 
føl efter netop Love You.   

Den anden følhoppe, My Love Di Quat-
tro, var selv en herlig væddeløber og vandt 
bl.a. E3-finalen på den lange distance for 
hopper i 2009. Hun løb 1.12,6a og indløb 
1.137.000 s.kr. I avlen har hun fået Devon 
Am, 1.12,2a – 390.000 s.kr. Andre afkom 
har endnu ikke været til start. Hun er net-
op scannet i fol med Cruzado Dela Noche. 

Kim Kærslund forventer at få endnu 
mere tid til trav, når han inden for de næ-
ste måske ti år får et generationsskifte på 
plads. En af hans ældre sønner er klar til 
opgaven. Så vil han stå og kigge på heste-
ne på Hovhedegård, og nyde livet med et 
græsstrå i munden, hvis altså der fortsat er 
gang i aktiviteterne på det store trænings-
center i Støvring. 

Nu drømmer han om, at der kommer 
gang i travforretningen, og om at hans he-
ste kommer ud og viser flaget – gerne med 
en æresrunde til slut.

– Det er noget særligt, når ens hest vin-
der. Det er svært at forklare, det er bare så 
stort, slutter den driftige iværksætter.   

PORTRÆT | KIM KÆRSLUND
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Verdensrekordholder - Hambletonian-favorit - Danmarks hurtigste avlshingst - Avlschampion 2015, 2016, 2019
13 sejre - 434.248 USD - Rekord 1.09,6

Flot første sæson i avlen i Danmark!
35 starter: 8-3-4 - Rekord 1.11,2 - 457.209 DKK

KONTAKT hingsteholder Gunner Christiansen på mobil 4038 5226 eller email gunnerchristiansen@outlook.com

ENS SNAPSHOT   S J’s Photo - Ens Brittania

MICHAEL’S TURN   Muscle Hill - Decimal Hanover

Ens Snapshot har produceret et 
væld af topheste i Danmark

I flæng kan nævnes Politiken 2,0 mio. kr., 
Derbyvinderen Winston Sisa 1,5 mio. kr., 
Hoppe Derbyvinderen Commit Boom Bay 1,1 mio. kr. 
- samt utallige heste med flere hundrede tusinde 
på præmiekontoen, f.eks. Please Perfect, Victory Kåsgård, Tonicetobe-
true, Hoppe Derbyvinderen Amulet, Apapmand, Salina, Photo Gardenia, 
Unik Tamsen, Wonderboy, Prelude F H, Balotelli, Angelina, Barolo, 
Safari K, Bastian T osv. osv. osv.

PRISEN ER IGEN I ÅR KUN 0 + 12.000 KR. + MOMS.
Rabat ved flere hopper. Transportsæd muligt. 

Michael’s Turn har alle muligheder for at 
blive den nye tophingst i dansk travsport

Med travsportens nye linjedanner Muscle Hill som far - og en mor, der 
er søster til topheste som Donato Hanover og Here Comes Herbie - så 
bærer Michael’s Turn de bedste blodlinjer i verden.

Morfar er S J’s Caviar - søn af S J’s Photo, hvis blod er slået stærkt 
igennem i Danmark med bl.a. fire vindere af Dansk Trav Derby og 
Dansk Trav Kriterium i dette århundrede. Der har vel aldrig været en 
avlshingst i Danmark i nyere tid med en bedre afstamning!?

Michael’s Turn tilhører første årgang efter Muscle Hill, der er cham-
pionhingst på alle rekordlister i Nordamerika. Muscle Hill blev også 
championhingst i Sverige i 2018. Muscle Hill er i dag verdens dyreste 
avlshingst med shares, der handles til langt over en million kroner.

INTRODUKTIONSPRISEN 0 + 12.000 KR. GENTAGES I 2020!
Rabat ved flere hopper. Transportsæd muligt. 

Solgt som åring på Harrisburg-auktionen for 200.000 USD!

“Fantastisk hest at arbejde 
med. Allerede meget langt 
fremme i sin udvikling!”
- Bo Westergaard om Michael’s 

Turn-åringen Corleone N

AVLS-
CHAMPION 

2019!



PORTRÆT | KIM MADSEN

Tekst og foto: René Wibholdt

Med syv førstepladser til stalden er Kim 
Madsen ultimo juni på vej til at få sit bedste 
år nogensinde. Ved fem af sejrene sad han 
selv i sulkyen. To af dem blev snuppet på 
hjemmebanen i Aarhus, hvor Kim Madsen 
går efter at vinde sit fjerde amatørchampio-
nat. Den eftertragtede lokale titel kom i hus 
i 2009, 2016 og 2017.

Kim Madsen står bag Opstruplund He-
stecenter, hvor han har sine seks travere. 
Gården ligger i udkanten af Tranbjerg ved 
Aarhus og har plads til 50 opstaldede heste.

Kim er søn af afdøde travtræner Bent 
Madsen, og har altid interesseret sig for 
hestevæddeløb. Som ung gik han dog en 
anden vej og blev først uddannet i Føtex, 
inden han læste videre til handelsøkonom. 
Herefter skiftede han retning, og gik i lære 
som beslagsmed hos Jesper Sørensen, som i 
øvrigt også er vild med trav. 

Kim Madsen har en brændende interesse 
for at lave en god forretning og kan se mu-
lighederne. Det betyder, at han i dag lever 

af at handle med ejendomme og af at være 
boligudlejer.

Han bor sammen med Gitte Vestergaard, 
som ud over at undervise i ”anatomisk rig-
tig ridning” er hestemassør, og ved at ud-
danne sig til hestefysioterapeut. Parret har 
sønnen Malte, som også er til sulkysport, og 
sidste år vandt seks løb med sin lille nuttede 
pony Tarzan II. Derudover har Kim Mad-
sen datteren Sille. 

Ponyen går på fold sammen med Frances 
Yoda, som er den bedste og hurtigste traver, 
den tidligere beslagsmed har ejet. Frances 
Yoda (Andover Hall – Kristall Tilly) startede 
sin karriere hos Flemming Jensen, hvorefter 
den gik til den svenske træner Petri Puro, 
hvor den tjente gode penge i både 2018 og 
2019. Sidste år blev den sat til salg, og så 
slog Kim Madsen til. På det tidspunkt stod 
den med en præmiesum på 465.000 kr. og 
rekord 1.11,7a/1609m – sat som uplaceret. 

Den nye ejer havde dog ingen planer om 
at tage hende hjem til Danmark, da mulig-
hederne for at starte i veldoterede hoppeløb 
er langt større i Sverige. Men den plan var 

træner Petri Puro ikke med på. Han mente, 
at Frances Yoda havde toppet som vædde-
løber, og nu skulle i avlen. Og for at un-
derstrege alvoren i det hele bad han om, at 
hoppen blev afhentet med det samme.  

Kim Madsen griner, da han fortæller hi-
storien og gentager på svensk, hvad træne-
ren sagde: ”Forstår du ikke, hvad jeg siger. 
Du skal tage hende hjem nu!”.

Helt færdig var Frances Yoda på ingen 
måde. I sin første start for den nye ejer vandt 
hun i Skive i den flotte tid 1.12,1a/1600m 
kørt af Henrik Lønborg. Og det er indtil 
videre hendes hurtigste vindertid. 

Efter ejerskiftet har hun tjent 75.000 kr., 
og er således godt på vej til at tjene sig selv 
hjem. Og det skal ifølge Kim Madsens øko-
nomiske model for køb af travheste generelt 
kunne lade sig gøre inden for halvandet år. 
Med i dette regnestykke er også omkostnin-
ger til foder.

Med investeringen i Frances Yoda, ønsker 
østjyden at hæve kvaliteten i stalden – også 
med avl for øje. I første omgang gælder 
det travbanen og jagten på en rekord un-

Kim Madsen er vild med travsport og har med købet af hoppen Frances Yoda
hævet overliggeren kvalitetsmæssigt – også med henblik på avl.

Hun har en stamtavle, der hører hjemme i toppen,
og den slags hopper vil amatørkusken og handelsmanden gerne have flere af. 

Hesteejer
SKIFTER KURS

Portræt af Aarhus-amatøren Kim Madsen  
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Gitte Vestergaard og Kim Madsen på 
gården, hvor der er altid er gang i den med 
hesteglade mennesker. 
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der 1.11. Han vurderer, at hun er i top fem 
blandt hopperne i Danmark. 

I den seneste start kvalificerede hun sig ef-
ter galop til finalen i Preben Munchs Min-
deløb Finale, som finder sted, mens dette 
magasin bliver trykt. Birger Jørgensen sad 
bag. Det gjorde han også, da Frances Yoda 
tidligere på året tordnede Billund-banen 
rundt og vandt på 1.13,3/2020m. Tiden er 
hendes rekord i snorestart, og faktisk var det 
tilmed verdensrekord. 

Ifølge ejeren er hun godt inde i Liga 2-lø-
bene, men øger hun sin præmiesum og ryk-
ker op i Liga 1, bliver det svært.  

– Jeg tror ikke, hun kan klare sig i hur-
tigklassen sammen med Slide So Easy og de 
andre. Det er svært at finde løb til hende 
herhjemme, og vi skal ikke gå efter min-

dre placeringer. Så hellere avlen, siger Kim 
Madsen.

Han har tidligere taget tilløb til at blive 
opdrætter, men det er først med Frances 
Yoda, han er klar til at tage springet.

 – Hvis det skal hænge sammen, så skal 
man kun tage hopperne fra den øverste hyl-
de, og her mener jeg, Frances hører hjem-
me, påpeger han.

I familie med Victory Tilly
Svenskregistrerede Frances Yoda er ud af 
en særdeles interessant stamme. Hendes 
oldemor, Cikora Tilly (King Frances), blev 
mor til tre svenske millionærer. En af dem 
var Icora Tilly (Fakir du Vivier). Hun blev 
nummer to i Svensk Trav Kriterium i 1986 
og blev selv mor til fire afkom, der alle 

PORTRÆT | KIM MADSEN

– Med årene har jeg fået mere tid og råderum til at arbejde med heste, og så er det lidt sjovere, siger Kim Madsen.

Hvis det skal hænge 
sammen, så skal man 
kun tage hopperne fra 
den øverste hylde, og 

her mener jeg, Frances 
hører hjemme

30 · VÆDDELØBSBLADET · JULI 2020



Kim Madsen har bygget denne fløj, hvor de seks travere kan stikke hovedet og ud få frisk luft. 

tjente over 2,2 mio. svenske kr. En af dem 
var Victory Tilly (Quick Pay), som indløb 
svimlende 37 mio. s.kr. og satte rekord 
1.08,9a for Stig H. Johansson. Parret vandt 
bl.a. Svenskt Trav Derby i 1999, Elitloppet 
i 2000, Copenhagen Cup i 2001 samt en 
stribe storløb i både Italien og i hjemlandet. 

Et søster til Cikora Tilly, Pearl Tilly, blev 
ligeledes mor til tre svenske millionærer. 
Mormoren, Wilma Tilly (Super Bowl), fik 
syv afkom, som alle har tjent over 100.000 
s.kr. Så er vi kommet til moren, Kristall 
Tilly (Lindy Lane), hvis bedste afkom er 
Frances Yoda.

Baronen, Tarzan og de andre 
De fem øvrige heste i stalden er Baron 
Westwood (Revenue – La Parete), som 
Kim Madsen har vundet to løb med i år. 
Tarzan Gardenia (Great Challenger – U G 
Rådhuskroen), som han har kørt først over 
stregen med en enkelt gang i år. Mojo’s Star 
(Thai Tanic – Justeens Double), som i 23 

starter endnu ikke har smagt sejrens sødme. 
E A Gilbak (From Above U S – Oklahoma 
Gilbak), som har vundet tre løb, de to med 
ejeren i sulkyen. Det er en hest med kun 11 
starter på bagen, og som han skønner kan 
nå langt. 

Endelig er der nyerhvervelsen, Design Of 
Porsche, som også rummer avlspotentiale. 
Den er efter Classic Grand Cru og Sugar og 
står med 88.000 kr. på kontoen og rekord 
1.14,8a/1600m. I 25 starter har den sejret 
fire gange. I år har den som bedst fået et par 
andenpladser med René Kjær.

Oldemoren til Design Of Porsche, Nora-
bel Hanover, blev mor til tre afkom, som 
alle har tjent over 1,2 s.kr., heriblandt Ne-
aly Lobell (Speedy Crown), 1.11,7a og 6,9 
mio. s.kr. Superhoppen gjorde sig gældende 
i flere europæiske storløb og vandt bl.a. N.J. 
Koster Memorial i både 1988 og 1989 med 
Johnny Takter i sulkyen.

En søster til Nealy Lobell, Norah Lobell, 
blev mor til seks afkom, som alle tjente over 

900.000 kr. En anden søster, Norabel Lo-
bell, blev mor Market Leader, 1.11,2a og 
5,8 mio. s.kr.

Selv blev Nealy Lobell bl.a. mor til Herr 
Jägermeister (Sugarcane Hanover), 1.10,7a 
og 4,5 mio. s.kr., Super Queen (Supergill), 
1.12,2a og lige over en mio. s.kr., Blue 
Canyon (S J’s Photo), 1.12,3a og 1.521.000 
s.kr. samt Macarena (Sugarcane Hanover), 
som fik Augustus F (Going Kronos), 
1.10,7a og 1.564.000 s.kr.  

Design Of Porsches mor, Sugar, har bl.a. 
fået Out of the Slums (Muscles Yankee), 
der i 49 starter har vundet 24 gange, tjent 
635.000 s.kr. og sat rekord 1.11,5a samt 
Velten Versailles (Prodigious), som for Rick 
Ebbinge vandt sine syv første starter og har 
tjent 647.000 s.kr. 

Hårde løb kræver hvile
Med årene har Kim Madsen, årgang 1966, 
fået mere tid til sin store hobby, og han va-
retager selv træningen af sine heste, ligesom 
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 Pernille Bye, der er staldens uvurder-
lige hjælper, sammen med den hurtige 
hoppe, Frances Yoda.

 Malte elsker sin Tarzan, der sidste år 
gav ham seks sejre i ponyløb.

han naturligvis selv skor dem. Planlæg-
ningsmæssigt vil han gerne have system i 
tingene, og efter et løb skal hestene helst 
have fri seks-syv dage, hvor de bare kan gå 
og hygge sig i folden.

– Starterne kan være hårde ved dem, så 
det er en udfordring at holde dem i orden i 
bentøjet. Der er hele tiden et nyt problem, 
der skal løses, så der skal tit tages beslutnin-
ger. Jeg bruger meget tid på at læse hestene 
og prøve at finde ud af, hvordan den enkelte 
hest skal hjælpes. Og jeg føler aldrig, at man 
bliver god nok, siger Kim Madsen, der hol-
der af at kombinere korte intervaller med 
lange arbejder. 

– Men kan man få det til at fungere, og 
hestene begynder at vise resultater, så bliver 
man tilfreds. Det er den udfordring, jeg kan 
lide. Travsport er jo en stor konkurrence, og 
jeg kan godt lide at måle kræfter med andre. 
Jeg er vild med konkurrencemomentet og 
sporten, tilføjer han. 

Han drømmer om at få en hurtigklasse-
traver, han kan rejse rundt med, men han 
erkender, at den er svær at finde. Lige nu 
handler det om Frances Yoda og hendes fir-
benede staldkammerater.

– Dansk travsport har brug for, at vi bak-
ker op og deltager, og den er jeg med på. 
Med Frances har jeg taget det første skridt 
på vejen i at få løftet kvaliteten op på et hø-
jere niveau, pointerer Kim Madsen.   

Men kan man få det til 
at fungere, og hestene 

begynder at vise resulta-
ter, så bliver man tilfreds. 

Det er den udfordring, 
jeg kan lide
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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: 
dantoto.dk

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



2023
STRATEGIPLANSTRATEGIPLAN

DH UNGDOM | STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN
Børne- og ungdomssporten i Danmark
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Tekst: Dansk Hestevæddeløb

Foto: Burt Seeger

DH Ungdoms strategiplan 2023 er et resul-
tat af den strategiproces Dansk Hestevæd-
deløb igangsatte i december 2019. Formålet 
for denne strategiplan er at sætte rammerne 
for den retning, som vi ønsker, børne- og 
ungdomssporten skal udvikle sig i.  Strate-
giplanen vil danne grundlag for Dansk He-
stevæddeløbs og DH Ungdoms prioriterin-
ger såvel sportsligt som økonomisk.  

Strategiplanen er et resultatet af en proces 
mellem DGI og arbejdsgruppen i DH Ung-
dom. I arbejdsprocessen er der besluttet at 
arbejde ud fra en række strategispor.  Strate-
giplanen bygger på analyse af baner, galop-
sporten, bestyrelser i klubberne, repræ-
sentanter og andre interessenter i sporten. 
Som noget af det første blev der igangsat en 
høringsproces, med det formål at få define-
ret ønsker og målsætninger fra de allerede 
eksisterende ponyklubber, travskoler og ba-
nesamarbejder samt de allerede igangsatte 
ponygalop projekter. Herefter er der dykket 
ned i hvert strategispor for at afdække mål-
sætninger og indsatser.  

Der er tale om en dynamisk plan, hvor 
rammerne er sat, men hvor dele af indsat-
serne konkretiseres nærmere, efterhånden 
som de implementeres. I konkretisering 
af indsatserne involveres banerne, pony-
klubberne, travskolerne, galoppen, Dansk 
Hestevæddeløb samt kommunerne, mens 
også frivillige og øvrige samarbejdspartnere 
inddrages.  Det er i samspillet mellem inte-
ressenter med forskellige synsvinkler, at vi 
kan skabe en reel udvikling.  

Målet med denne strategiplan er at be-
skrive den bedst mulige model for udvik-
ling af børne- og ungdomssporten på lands-
plan. Det gør vi ved at arbejde i to spor: 
Ensartethed af travskolerne, samt vækst og 
udvikling. Travskolerne i samarbejde med 

klubberne danner grundlag for fornyet liv 
på banerne, der vil bidrage til væksten gene-
relt, lige fra publikum, caféerne, hesteejere 
osv. I løbet af efteråret 2020 vil der blive 
sat målrettet fokus på ponygaloppen, da vi 
her vil have draget erfaringer fra de allerede 
eksisterende trav- og ponyskolers udvikling.   

Formål
DH Ungdoms formål er at udbrede interes-
sen og kendskabet til pony- og ungdoms-
sporten (benævnt sporten) i Danmark. 
Foreningen skal skabe de overordnede 
retningslinjer for sporten i Danmark med 
særlig fokus på reglementer, sportslig udvik-
ling, økonomi samt rekruttering.

Vision
Der arbejdes målrettet på at skabe et funda-
ment samt at sikre en organisering, som vil 
bidrage til, at DH Ungdom i år 2023 mini-
mum har mange doblet antallet af børn og 
unge, som dyrker sporten. Det gøres ved, 
at travskolerne, og senere hen galoppen, har 
en høj ensartet kvalitet og i samarbejde med 
ponyklubberne, har fokus på et godt lokalt 

klubmiljø, sportslig udvikling, hestevelfærd 
og glade børn. 

Skolerne og klubberne skal udvikle børn, 
der gennem et inspirerende læringsmiljø 
og sammenhold motiveres til at fasthol-
de interessen for væddeløbssporten både 
som ung og voksen. Samtidig opleves DH 
Ungdom som en kompetent og værdifuld 
samarbejdspartner for landets ponyklubber, 
baner, travskoler og galoppen.

Strategispor
Strategiplanen udarbejdes ud fra otte strate-
gispor som ses her nedenfor. Strategirappor-
ten giver en samlet oversigt, der afdækker 
de økonomiske aspekter over en vis periode 
samt klarlægger den mest optimale strate-
gi for børne- og ungdomssporten, og kan 
bruges som beslutningsgrundlag overfor 
sportens øverste myndighed. Under hvert 
strategispor er målsætningerne beskrevet i 
indsatserne.

Banernes rolle
Banerne spiller en central rolle i børne- og 
ungdomssporten, idet alle nuværende trav-

I dette forår har Dansk Hestevæddeløbs ungdomsafdeling DH Ungdom færdiggjort
en omfangsrig strategiplan, som strækker sig frem til 2023.

I denne artikel bringer vi et ”easy to read” uddrag fra strategiplanen, som kan læses
i sin helhed på Dansk Hestevæddeløbs hjemmeside Danskhv.dk. I et kommende

nummer af Væddeløbsbladet interviewes hovedpersonerne bag det store arbejde med 
strategiplanen, og vi gennemgår ungdomsarbejdet bane for bane. 
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skoler har tilholdssted på en af DH organi-
seret væddeløbsbane. Formålet med udvik-
lingen af travskolerne er at rekruttere bredt 
til sporten som en helhed, og det er derfor 
vigtigt at bibeholde travskoletilbud på alle 
landets væddeløbsbaner. Travskolerne er et 
læringsmiljø og et fritidssted for børn og 
unge. Væddeløbssporten er en familiesport 
og det er derfor vigtigt at have et travskole-
tilbud passende alle aldersgrupper.  

Banerne vil, i samarbejde med DH Ung-
dom, arbejde målrettet på at skabe struk-
turerede og velfungerende travskoler, der 
bidrager til sporten som en familiesport. 
Samtidig vil banerne have en aktiv samar-
bejdspartner i klubberne, og mulighed for 
opstart af et tværfagligt kommunalt sam-
arbejde, der vil bidrage til aktiviteten hos 
både banen, skolen og klubben, som vil 
være til gavn for banens sociale miljø og 
lokalmiljøet.  

Generelt set er satsningen på ungdom-
men og dermed fremtiden af væsentlig 
betydning for både DH og banerne, hvis 
sporten skal forblive attraktiv og velfunge-
rende med politisk opbakning om både 10 
og 20 år. Derfor er det af allerstørste vigtig-
hed, at banerne i samarbejde med DH og 
DH Ungdom løfter denne opgave og lægger 
både kræfter og ære i at udvikle og drifte en 
velfungerende travskole. Dette gør således, 
at vi også får skabt et fundament for selve 
sporten som er langtidsholdbart i forhold til 
rekruttering til stortravet/galoppen. Samti-
dig får banerne positioneret sig som en aktiv 
medspiller i kommunalt regi med plads til 
både top- og breddesport.

Travskole
Travskolen er førsteprioritet i denne stra-
tegiplan, da skolerne vil være en markant 
vækstgenerator, som vil bidrage til en øget 

interesse for sporten som en helhed. Ved en 
opprioritering af travskolerne, vil sporten 
ligeledes opnå en større forståelse, synlighed 
og relevans i det lokale samfund. Netop her 
kommer de to tidligere nævnte spor i spil2, 
og der arbejdes derfor for: Ensartethed af 
travskolerne, samt vækst og udvikling.  

I implementeringsperioden for de nye 
modeller for travskolerne, er det blevet 
besluttet at opstarte to pilotprojekter. Her-
under et på Fyens Væddeløbsbane (FVB) 
omhandlende ponyafdelingen og et på 
Jydsk Væddeløbsbane (JVB) omhandlende 
træning med travhest.

DH Ungdom vil i samarbejde med trav-
banerne skabe strukturerede og velfunge-
rende travskoler, der rummer læring på flere 
niveauer både sportsligt og personligt. Sko-
lerne skal tilbyde uddannede, engagerede og 
kvalificerede trænere, som vil øge interessen 
for sporten både hos børn og voksne. Un-
dervisningen skal bidrage til en større for-
ståelse for det at indgå i forskellige sociale 
sammenhænge; at være en del af et fælles-
skab-, med plads til forskelligheder. 

Derudover skal undervisningen bidrage 
til en god sportslig forståelse, med afsæt i 
at skabe et langsigtet rekrutteringsgrundlag 
for at øge antallet af medlemmer, samt bi-
drage til en glidende overgang mellem po-
nysporten, stortravet og galopsporten. Der 
skal opstartes et tværfagligt kommunalt 
samarbejde, der vil bidrage til aktiviteten 
hos både baner, skoler og klubber, som vil 
gavne det lokale miljø.

I de konkrete indsatser på vej mod må-
lene har vi arbejdet i to spor. Det ene om-
handler ensretningen af travskolerne på 
landsplan, hvor vi gennem vores målsæt-
ninger sætter stærkt ind på at øge kvaliteten 
af den udvalgte kerneydelse, nemlig trav-
skolerne. Det andet spor handler om vækst 

og udvikling, som er en forudsætning for 
væddeløbssportens fortsatte eksistens, og 
der vil arbejdes på at udbrede kendskabet af 
sporten, samt hvordan vi rekrutterer med-
lemmer til travskolerne. Derudover skal der 
arbejdes på at integrere travskolerne som et 
lokalt mødested, med ønsket om at skabe 
en værdi i lokalsamfundet.

Modeller
Der opereres med tre travskolemodeller samt 
modellen for ponygalop: 
Model 1 A: Målrettet travskoler der holder 
til på en væddeløbsbane og drives af banen. 
Model 1 B: Målrettet travskoler der driftes 
en af en ponyklub med egen ponybane.  
Model 1 C: Målrettet nyopstartede travskoler.  
Model 2: Ponygalop

Klubberne
Børne- og ungdomssporten er lige dele 
væddeløb og klubliv, derfor er vores hoved-
fokus samværet med ponyerne og lysten til 
at udvikle sig, glæden ved at køre/ride po-
nytrav skal være drivkraften. Man lærer at 
vinde og tabe, samt opleve hvad der kan op-
nås, når man er fælles. Klubbernes fornem-
ste opgaver er at skabe gode rammer, der 
bidrager til at skabe et sund, sjovt og aktivt 
miljø, med fællesskabet som vigtigste nøg-
leord. Denne strategi skal sikre ensartethed 
i arbejdet, synlighed for omverdenen, samt 
være garant for, at alle med tilknytning til 
klubberne ved, hvilke krav og forventninger 
der stilles, når man enten som bestyrelse el-
ler frivillig påtager sig en rolle i foreningen, 
eller som aktiv udøver melder sig ind. 

Der er to modeller af klubber, den ene 
er målrettet klubber med egen ponybane, 
og den anden er målrettet klubber med til-
hørsforhold på en DH eller DG organiseret 
bane. Det er derfor vigtigt at være opmærk-
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som på fodnoterne under målsætninger og 
indsatser, da ikke alle målsætninger passer 
til begge modeller.     

Velfungerende klubber som er inklude-
rende og sociale er nøgleord for at skabe en 
sammenhæng for hele ponysporten. Derfor 
vil der arbejdes for, at der over hele landet er 
velstrukturerede klubber, som kan udbrede 
kendskabet til sporten som helhed og skabe 
gode rammer lokalt for at flest mulige børn 
får mulighed for at dyrke sporten og fast-
holde interessen. Vi vil arbejde på at styrke 
de frivillige bestyrelser, så klubberne lokalt 
er velorganiserede med fokus på sociale 
fællesskaber og sportslige arrangementer.  
Klubberne skal åbne sig for nye medlemmer 
og deres forældre - de skal være klar til at få 
fordoblet eller tredoblet deres medlemstal 
og de aktiviteter, der så skal laves. 

Ydermere er det et mål at få et landsdæk-
kende medlemsstyringssystem med henblik 
på at lette de administrative opgaver i be-
styrelserne.

Jo mere en ponyklub ser sig som en del 
af lokalsamfundet, jo større chance er der 
for at denne, kan etablere et godt samar-
bejde med kommunale institutioner. Den 
vigtigste faktor for, om en ponyklub har 
et samarbejde med skole, børnehave eller 
en anden kommunal institution er, at po-
nyklubben forstår sig selv som en vigtig del 
af lokalsamfundet. Derfor er det oplagt, at 
DH Ungdom arbejder målrettet på at inte-
grere travskolerne som et lokalt mødested, 

med klubberne som en tæt samarbejdspart-
ner. Dette gøres ved at skabe et tilbud om 
sportslige aktiviteter, samt sociale arrange-
menter, da det overordnet vil skabe en øget 
interesse for landets væddeløbsbaner og 
ponyklubber. Derfor er det vigtigt at opret-
holde velfungerende og strukturerede besty-
relser med vægt på den gode dialog.

Kommunikation
Denne strategiplan skal skabe en direkte 
dialog mellem banerne, travskolerne og 
klubberne. Behovet for kommunikation 
har været stigende, og det samme har vig-
tigheden af synliggørelsen af sporten. Det 
er derfor en vigtig værdi for sporten som en 
helhed, at vi kommunikerer værdierne ved 
børne- og ungdomsafdelingen, og de gode 
fortællinger om hvad sporten kan for børn, 
ud over egne grænser. Kommunikation og 
branding har stor betydning for vores til-
trækning af nye i sporten, hvor vi skal kun-
ne navigere i et professionelt miljø.

Målet er at udbrede kendskabet til spor-
ten som en helhed, at skabe større fokus 
på hvad det er vores sport rummer. Vi vil 
vise alle aspekterne i sporten, fortælle den 
gode historie og skabe en synlighed for 
omverdenen. Vores fællesskabsværdier skal 
kommunikeres ud over egne grænser, så 
der gives mulighed for at nye interessenter 
kan deltage i vores sport. Ydermere skal det 
synliggøres hvor mange forskellige aspekter 
sporten rummer, og hvor stor mangfoldig-

hed der allerede findes herunder hesteejere, 
frivillige, publikum, børn- og unge, spillere, 
trænere, amatører osv.     

Målet er at udvide sportens kreds, at dæk-
ke bredere og at skabe mere fokus på det vo-
res sport kan. At vise både landsdækkende 
og lokalt at vores sport rummer fællesskab, 
sport, spænding, leg og læring. At vi er en 
inkluderende sport, med plads til alle uan-
set alder og forkundskaber.

DH Ungdoms sekretariat
DH Ungdoms sekretariat har til formål at 
være samlingspunktet/omdrejningspunktet 
for børne- og ungdomssporten. Sekretaria-
tet spiller en central rolle i udviklingen og 
anerkendelsen af sporten, og vil, i samarbej-
de med DH, være med til at skabe vækst 
og innovation gennem strategiske partner-
skaber mellem baner, travskoler, klubber 
og kommuner. Sekretariatet skal servicere 
vores frivillige foreninger og andre ildsjæles 
uvurderlige ressourcer, der i høj grad bidra-
ger til at skabe sammenhold og fællesskaber 
i mange forskellige sammenhænge.   

DH Ungdom skal yderligere bidrage til 
udvikling i væddeløbssporten, ved målrettet 
at have fokus på optimering af deres tilbud, 
for at lette overgangen fra pony til hest.

Sekretariatet har til opgave at tydeliggøre 
DH Ungdoms forventninger, samt skabe 
struktur og tryghed. Sekretariatet vil under-
støtte og bidrage til udvikling af det daglige 
arbejde i klubberne og travskolerne. Der-
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udover vil sekretariatet bidrage med hjælp 
til markedsføring, oprettelse af PR-mate-
riale samt faglig udvikling af frivillige og 
trænere. Sekretariatet vil have ansvaret for 
den overordnede administration, samt ved-
ligeholdelse og udvikling af sportssystemet. 
Ydermere vil sekretariatet bistå klubberne i 
forbindelse med fondsøgninger, sponsoraf-
taler etc.

Dansk Hestevæddeløb styrer den over-
ordnede økonomi og lønner den/de ansatte 
i DH Ungdoms sekretariat. DH Ungdom 
administrerer i samarbejde med DH det 
tildelte tilskud til børne- og ungdomsspor-
ten fra Dansk Hestevæddeløb. Sekretariatet 
skal sikre at kvaliteten forbliver målrettet, 
og som den er fastsat i Strategi 2023. Der-
udover skal det sikre at udviklingen af bør-
ne- og ungdomssporten sker i den, af DH 
Ungdom fastsatte, retning. Ydermere giver 
sekretariatet mulighed for at tilbyde rådgiv-
ning og sparring til banerne i henhold til 
driften af travskolerne. Sekretariatet skal 
sikre at børne- og ungdomssporten holdes 
på rette spor i bestræbelserne på at sikre ak-
tualitet hos kulturministeriet (udlodnings-
midler) og kulturmidler.

Konklusion
Indfrielsen af DH Ungdoms vision for Stra-
tegi 2023, er i megen høj grad afhængig af 
beslutninger og prioriteringer fra Dansk 

Hestevæddeløb. Med denne strategi sættes 
retning for at skabe nye sammenhænge in-
denfor sporten. Der er tænkt muligheder og 
ressourcer tværgående, for dermed at styrke 
synergierne. Børne- og ungdomssporten 
skal gøres attraktiv for folk udenfor sporten 
samt øge aktiviteten på landets baner.  

Det er arbejdsgruppens klare opfattelse, 
underbygget af delkonklusionerne i denne 
strategirapport, at de tildelte midler fra DH 
til udvikling af Ungdomssporten overord-
net set ikke anvendes optimalt.  

Prisen pr. elev i travskolerne er ganske en-
kelt for høj, og det er nødvendigt, at struk-
turere og professionalisere travskolerne og 
ungdomssporten for at kunne opnå større 
værdi, samt at sikre en langt bedre rekrut-
tering og udvikling af det sociale miljø på 
banerne.  

Dette gøres bedst ved at banerne overta-
ger driften af travskolerne, og i samarbejde 
med DH Ungdom, får målrettet relevante 
og spændende fritidstilbud med høj kvali-
tet i travskolerne, som henvender sig langt 
bredere til børn og unge i lokalområdet 
– både i privat regi og kommunalt. Der-
udover er der blevet udarbejdet en mulig 
travskolemodel for de ponyklubber der har 
egen ponyvæddeløbsbane, så sporten tager 
del i samfundet andet steds end på de DH 
organiserede baner.  De lokale kommuner 
skal inddrages, og i samarbejde med trav-

skolerne, klubberne og DH Ungdom sikre 
et kommunalt samarbejde for at styre det 
økonomiske fundament i travskoler og po-
nyklubber. Samtidig opnås en langt bedre 
udnyttelse af den ledige kapacitet, der alle-
rede eksisterer i travskolerne, med klart for-
bedret økonomi for den enkelte væddeløbs-
bane til følge samt et langt større netværk, 
der kan udgøre et aktiv for banerne, da hver 
enkelt ny elev har sit eget netværk, der er 
en potentiel ny frivillig, hesteejer, tilskuer, 
sponsor etc. 

Såfremt ungdomssporten tilføres sam-
me midler fremadrettet og den anbefalede 
strategi efterleves, er det vores forventning, 
ved at følge den anbefale strategi, at antallet 
af eleverne i travskolerne vil være på mini-
mum 500 børn og unge i 2023 og dermed 
udnyttes den ledige kapacitet samtidig med 
at økonomien er kraftigt forbedret for trav-
skolerne, og at DH dermed opnår større 
udnyttelse af ressourcer både i form af flere 
nye aktive i sporten fremadrettet men sam-
tidig også det medfølgende samlede miljø 
på banerne, som forventeligt udspringer af 
processen. 

DH Ungdoms sekretariat styrkes yder-
ligere for at kunne supportere banerne i 
forbindelse med driften af travskolerne, 
den generelle udvikling af ponyklubberne 
samt for at kunne implementere denne 
strategi.   

DH UNGDOM | STRATEGIPLAN
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PORTRÆT | MICHELLE MØNSTER

”ISPIGEN”
MICHELLE

Det var svenskerne, der i sin tid fandt
på navnet ”Ismanden” til Flemming Jensen,
og havde de kaldt Michelle Mønster for
”Isflickan” efter sejren i Montéeliten i
Elitloppsweekenden på Hambo Transs R,
skulle de ikke høre indvendinger herfra.
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Michelle Mønster har et godt samarbejde
med den hollandske træner Paul Hagoort,
og vandt montéløbet på Oslo Grand Prix-dagen
med Hagoort-trænede Innovation Love.
Foto: Eirik Stenhaug
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PORTRÆT | MICHELLE MØNSTER

Tekst: Henrik Dyhrberg

Efter et iskoldt ridt, hvor konkurrenter 
undervejs blev passeret indvendigt, skød 
Hambo Transs R nemlig frem som skudt ud 
af en kanon i opløbet, og Michelle Møn-
ster kunne i god tid inden mål konstatere, 
at sejren var i hus i den fremragende tid 
1.10,5a/1609m. 

Netop dette ridt er kendetegnende for 
den 26-årige skibonit. Hendes ro og klippe-
faste stil – både i sulky og sadel – og evnen 
og modet til at tage chancer, der som oftest 
giver udbytte, giver mindelser om Flem-
ming Jensens kørestil og Örjan Kihlströms 
kølighed. 

Dansk-hollandsk samarbejde
En unik trippel i nogle af de største Skan-
dinaviske montéløb blev indledt med sejren 
i Montéeliten på Solvalla i Elitloppsweek-
enden. Siden fulgte en sejr med Innovation 
Love på Oslo Grand Prix-dagen på Bjerke, 
inden den største sejr for Michelle Mønster 
i hendes karriere blev vundet på Åby med 
Hambo Transs R, der vandt Åby Monté Tr-
ophy 2020 i tiden 1.12,2a/2140m, hvilket 
var ny svensk rekord. 

Fællesnævner for de tre store sejre er et 
dansk-hollandsk samarbejde, da den i Dan-

mark velkendte hollandske træner Paul 
Hagoort er træner af hestene Hambo Transs 
R og Innovation Love. Michelle Mønster 
kom i kontakt med Paul Hagoort i sin tid 
i Frankrig, hvor hun arbejdede hos Fabrice 
Souloy, hvor linket var Robin Bakker, som er 
fast kusk på Paul Hagoort´s heste.

– Jeg kom til at kende Robin i Frankrig, 
hvor vi talte godt sammen, og han hjalp mig 
også med at spænde for, når jeg var alene 
afsted med startheste for Fabrice. Vi holdt 
siden kontakten ved lige, og jeg blev kontak-
tet af Robin og Paul sidste år, om jeg ville 
ride Hambo Transs R i Berlin, hvor jeg blev 
nummer to. Siden er det bare holdt ved, og 
nu taler jeg næsten mere med Paul end med 
Robin. Paul kan vældig godt lide Denim-
cowboy, som han følger, når han starter, og 
det er lidt sjovt, kommer det grinende fra 
Michelle Mønster.

– Men Paul var noget rystet efter sejren i 
Montéeliten, og han mente ikke han var sig 
selv før dagen efter. Han syntes det blev lidt 
for spændende i løbet, og han vil gerne, at 
hans heste er med fremme undervejs, da han 
ikke tror, hans heste kan vinde storløb bag-
fra. Inden løbet tænkte jeg, at det her bliver 
nok min største chance for at vinde Montée-
liten, så jeg var forberedt på, at det kunne gå 
den vej. Normalt er jeg ikke for optimistisk 

med mine chancer, men prøver at være rea-
list. Men denne gang troede jeg på sejr.  

Ny taktik
Det gik også Michelle Mønster og Hambo 
Transs R´s vej næste gang de dannede par 
sammen, men da var taktikken en anden. 

– På Åby aftalte jeg med Robin, at Hambo 
Transs R skulle godt med fra start og til spids, 
hvor jeg så skulle slippe og få ryg efter 200 
meter. Men det ville Hambo Transs R ikke 
være med til. Normalt rører han ikke biddet 
det mindste, men nu smuttede han næsten 
med mig, og jeg måtte bare lade ham finde 
sit tempo og håbe på, at det rakte til sejr. Og 
det kostede næsten sejren, da han forståeligt 
nok var træt til slut. Når heste puller, som 
han gjorde, trækker de vejret forkert, og det 
gav syre. Jeg havde inden løbet forventet, at 
han kunne en 1.12-tid, og jeg regner sejren 
som den største i min karriere, lyder det med 
stolthed i stemmen fra Michelle Mønster. 

Tredje ben i sejrsrækken var med Innovati-
on Love på Bjerke, men inden løbet var det 
ikke meget som gav tro på sejr, fortæller Mi-
chelle Mønster.

– Han var dum og nærmest helt hysterisk 
inden løbet. Ville ikke ud af stalden og rejste 
sig, og på banen ville han ikke løbe fremad, 
og slog efter sit hoved med forbenene. Men 

Michelle Mønsters øjesten Rocky P H ved en ”sejr” på Lunden på Copenhagen Cup-dagen i 2016. Efter løbet blev ”Prinsesse Rocky” dog 
disket for trængning. Foto: Burt Seeger
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Michelle Mønster er vant til at færdes i vindercirklen. Her bliver hun interviewet af Fast Track 
TV’s reporter Søren Aaen, mens hun slæber rundt på 20-22 kilo bly. Foto: Ditte Hesselborg  

Robin havde sagt til mig, at han godt kunne 
lave numre, og da starten gik, var der ikke 
de store problemer. Jeg havde fået at vide, at 
jeg ikke måtte tage i ham fra start, så jeg lod 
ham bare passe sig selv, og sejren blev jo let. 
Det var først hestens anden start i monté, 
og han er kun fem år, så han har en del at 
lære endnu. Anderledes er det med Hambo 
Transs R, som er seks år og jordens flinkeste 
hest at ride.

- Det har været kæmpestort for mig at få 
lov til at ride så fine heste, der kan nogle helt 
specielle tider, og det er ikke lige frem hver-
dagskost at prøve det. Jeg kender ikke helt til 
fremtidsplanerne for de to heste, men jeg ved, 
at Hambo Transs R står på Paul Hagoort´s fil-
lial i Sverige, så jeg håber da på at få chancen 
igen, når der er et stort montéløb i Sverige, 
lyder det fra montédronningen Michelle.

Drømmen om Frankrig
Michelle Mønster har trods sin unge alder 
prøvet meget i sporten. Hun har taget sej-
re i Danmark, Sverige, Norge og Australien 
og har arbejdet i Frankrig, men indtil videre 
rækker fremtidsplanerne til at blive hjemme 
og arbejde i stalden i Hem nord for Skive, 
og på sigt håbe på chancen og få et ridt i 
Frankrig.

– Paul Hagoort har hørt mig til, om jeg vil 
arbejde for ham i Holland, men det har jeg 
ikke planer om. Lige nu har vi ingen heste 
hjemme i stalden, som kan begå sig i Frank-
rig, men jeg vil gerne besøge ham og se træ-
ningsfaciliteterne og være med i træningen. 
Og det er klart, at jeg drømmer om at ride 
montéløb i Frankrig, hvor de har en ander-
ledes professionel tilgang til montésporten, 
hvor rytterne er meget mere rutinerede end 
herhjemme. Paul har spurgt, om jeg vil ride 
i Frankrig, og det kunne være meget spæn-
dende at prøve.

Da Michelle Mønster arbejdede i Frank-
rig hos Fabrice Souloy, havde hun selskab af 
Repay Merci og Rocky P H, og hun har også 
arbejdet for Jörgen Westholm på Grosbois, 
hvor yndlingshesten Thunderbolt var med 
på rejsen.

Sammenhold
Montésporten i Danmark er lige nu (ulti-
mo juni, red.) sat på standby pga. corona, 
så starterne i udlandet er et velkomment 
supplement i dagligdagen for Michelle 
Mønster, som i forbindelse med sine star-
ter i Sverige har observeret et anderledes 
sammenhold mellem de svenske ryttere i 
forhold til hjemme i Danmark.

– I Sverige klæder rytterne om sammen, 
og der bliver snakket om løbene både før og 

efter. Det giver et anderledes sammenhold 
mellem rytterne. Jeg snakker godt med flere 
af dem, og jeg fornemmer, at rytterne der-
ovre har det godt sammen. Men jeg kan nu 
godt lide måden, vi gør det på i Danmark 
med at klæde om hver for sig, da jeg helst vil 
forberede mig alene i ro og fred.

Et godt otium til hestene 
Som beskrevet tidligere, arbejder Michelle 
Mønster for sin far Knud Mønster, hvor 
Michelle primært står for ridetræningen af 
hestene. På træningslisten står flere heste, 
som ejes af familien, og blandt disse er ”he-

sten med de ni liv”, Rocky P H, som i daglig 
tale i stalden kaldes ”Prinsesse Rocky”, og 
som har givet Michelle Mønster mange flot-
te sejre – både i monté- og travløb. 

– Rocky P H skal prøve at komme tilbage 
efter en skade, og han er klar til endnu et 
comeback. Men ellers er planen for ham, 
når han går på pension, at han skal gå sam-
men med Thunderbolt og Juvel Trøjborg på 
Ærø, hvor de kan få et rigtigt godt otium 
sammen hos gode folk, som passer godt på 
dem, og som rider og kører med hestene. 

– Jeg har selv Shesa Vixi, som har fået 
to afkom efter Repay Merci. Det er hop-
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Michelle Mønster rider med en sjælden set coolness og et godt overblik. I 2020 har hun 
vundet ”the triple” med sejre i Montéeliten, på Oslo Grand Prix-dagen og i Åby Monté 
Trophy. Foto: Eirik Stenhaug

pen Ginai, som træner rigtig godt, og en 
hingsteplag, som ligner Repay Merci på en 
prik. Det er en hest, som jeg tror bliver rig-
tig god. Så har jeg Denimcowboy, som gør 
det godt, og vi har også Ejnar Gardenia og 
Elektra Bounce på gården.

Den seneste sejr i Danmark blev ta-
get med Thunderbolt-afkommet Deceni 
Langborg, som Michelle Mønster fik kørt 
fejlfrit, hvilket er en præstation i sig selv. 
Michelle Mønster er i øvrigt medopdræt-
ter af Deceni Langborg. 

– Hun er bestemt ikke nem at køre, og 
minder på dén konto mere om hendes mor 
end Thunderbolt, som var min favorithest 
og den nemmeste hest at køre. Jeg ville 
køre Deceni uden pisk, selv om min far 
helst ikke vil have det, og det gik lige at få 
hende fejlfrit rundt, så det var en fin sejr, 
kommer det afslutningsvis fra Michelle 
Mønster, som i år har kørt/redet 268.927 
kr. ind ved hendes i alt ni sejre i blot 17 
starter. 

Meritliste
Michelle Mønster
• Åby Monté Trophy 2020
 – Hambo Transs R

• Montéeliten i Elitloppsweekenden
 – Hambo Transs R

• Kingsrød Tradings Montéløp, Bjerke
 – Innovation Love

• Jägersro Store Montépris 2015
 – Rocky P H

• DM for Montéheste
 – White Russian og Thunderbolt

• DM for Montéryttere

• Sølv i DM for Jockeyer

• Montéløbet på
 Copenhagen Cup-dagen
 – Brixton og Versus As

• Montésejre på Wallander
 på Jarlsberg og Derbydagen

PORTRÆT | MICHELLE MØNSTER
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OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTE LADER RESULTATERNE TALE

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

C D
Har tjent over en halv million kroner 

i få starter i Frankrig.

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

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

AMAZING DYNAMITE
Fire sejre i træk i Frankrig og 

600.000 kr. indtjent.

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

og er allerede på 700.000 kr. i 2020.

avlshingste på frostsæd:

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

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

FORENINGEN AF 
TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

FLERE KAN KOMME TIL - FØLG MED PÅ TRAVAVL.DK

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

BROADWAY HALL | CASH GAMBLE 

DONATO HANOVER | EXPLOSIVE MATTER

GIFT KRONOS | GIGANT NEO | HELPISONTHEWAY

MUSCLE MASSIVE | S J'S CAVIAR

SPIL MED DE
 BEDSTE!

18+ | StopSpillet.dk | ROFUS.nu

Spil med på derby25.dk 

GREAT CHALLENGERS AFKOM ER STADIG FLYVENDE

LÆS OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTEKATALOG ONLINE PÅ WWW.TRAVAVL.DK

                                 TILMELDT BREEDERS’ CROWN



OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTE LADER RESULTATERNE TALE

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

C D
Har tjent over en halv million kroner 

i få starter i Frankrig.

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

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

AMAZING DYNAMITE
Fire sejre i træk i Frankrig og 

600.000 kr. indtjent.

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

og er allerede på 700.000 kr. i 2020.

avlshingste på frostsæd:

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

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

FORENINGEN AF 
TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

FLERE KAN KOMME TIL - FØLG MED PÅ TRAVAVL.DK

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

BROADWAY HALL | CASH GAMBLE 

DONATO HANOVER | EXPLOSIVE MATTER

GIFT KRONOS | GIGANT NEO | HELPISONTHEWAY

MUSCLE MASSIVE | S J'S CAVIAR

SPIL MED DE
 BEDSTE!

18+ | StopSpillet.dk | ROFUS.nu

Spil med på derby25.dk 

GREAT CHALLENGERS AFKOM ER STADIG FLYVENDE

LÆS OPDRÆTTERFORENINGENS HINGSTEKATALOG ONLINE PÅ WWW.TRAVAVL.DK

                                 TILMELDT BREEDERS’ CROWN



TRAVKALENDER

G M GUCCI CUP
GABBI
GABI SOTTO
GABY BLÅBJERG
GABY C N
GABY CLOC
GABY SPIN
GAGARIN
GAIA BROGÅRD
GAIA HENLEY
GALANT DAY
GALANT ØSTERVANG
GALINA D
GALLIANO PEAK
GALLINA SOTTO
GAMBINO
GAMBLER
GAMBLER’S CHOICE
GAME BOY
GAME ON BUTCHER
GAME ON SHADOW
GAMON SIMONI
GANDHI
GANGSTER MAN
GARCIA
GARCON DE MEAUX
GARCON LIGHT
GARFIELD
GARFIELD A P
GARFIELD GOGO
GARFIELD HYRDEHØJ
GARGAMEL
GARMIN
GARY LA MARC
GASOLIN
GASOLINE STONE
GASTON
GASTON CLOC
GASTON DESIGN
GATEWAY DAMGÅRD
GAUTE
GAUTUT GARDENIA
GAVIN CROSS
GAZELLA K
GAZELLE DI DAMGÅRD
GEERT

GEFION HENLEY
GEJST
GEKKO SHADOW
GENERAL G K
GENERAL LUND
GENERALEN
GENNAH SISA
GENOA
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
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
GINGER

GINGER ICE
GINGER NINJA
GINGIN
GINO
GIPSY
GIPSY K
GIPSY WEE
GIRL HAPPY E P
GIRL ON THE BEACH
GIRLFRIEND
GIRLPOWER
GIRLSWEARSGUCCI
GIRLY SPRING
GISCOURS
GISELLE LASER
GISMO MAY
GISSEMIN
GITANO
GIUSTO
GIVEMEDIAMONDS
GIVEMESTONEHEART
GIVENCHY
GIZELLA C N
GIZMO COOK
GIZMO HYRDEHØJ
GLADIATOR
GLEICA
GLIMMER MOSEBO
GLISS
GLITTERYSTONE
GLOBAL YANKEE
GLORIA LINE
GLORY HOLMSMINDE
GLORYFY SVEND K A
GO AVEVE
GO FAST SHADOW
GO FOR GLORY
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
GOLD RIPASSO
GOLDDIGGER
GOLDDIGGER SHADOW
GOLDDIGGER’S ANGEL
GOLDEN BARCA DAY
GOLDEN BAY
GOLDEN C N
GOLDEN EYE
GOLDEN HULSIG
GOLDEN MONEY
GOLDEN SIMON
GOLDEN STONE
GOLDFINGER SHADOW
GOLDIE HOLMSMINDE
GOLDY STAR
GOLIATH
GONNABE SHADOW
GOOD KNIGHT
GOOD LUCK
GOOD TOGETHER
GOODGOLLYMISS-
MOLLY
GOOFY
GOOGLE
GOOGLE SHADOW
GOOP
GOOSEBUMPS
GORGEOUS ONE
GOT SWAGGER
GOWINNER
GRACE
GRACE TRØJBORG
GRACE V O
GRACEFUL
GRACEFUL LADY
GRACIE DAY
GRADY BOOM BAY
GRAHISH CASH
GRANDE FINALE

GRANDIS
GRAUD LAROSE
GRAZIA
GREASE
GREAT DYNAMITE
GREAT FRICTION
GREAT GARDENIA
GREAT LIGHTS
GREAT REDDINGTON
GREAT SHADOW
GREATBALLSOFFIRE
GRECH MARTINO
GREEN CARD
GRENACHE
GRENADINE
GRENOBLE VINCENT
GRIEZMANN
GRIFFITH
GRISLING
GRUMBAZZ KINI
GRY
GUARDIAN
GUARDIAN ANGEL P D
GUBBE GAME
GUCCI
GUCCI BORK
GUCCI CAT
GUCCI GIRL
GUCCI LA MARC
GUCCI LINE
GUCCI SHADOW
GULDDRENG
GULDREGN
GULLIVER
GUNNAR
GUNNAR THE GUNMAN
GUNPOWDER
GUNS
GURLI
GURLI TINGHØJ
GWEN STEFANI
GYDA MOSEBY
GÅSEN

JYDSK VÆDDELØBSBANE
G-årgangens Klassiske Løb 2021
Jydsk 3-årings Grand Prix · Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.9.2020: 700 kr.

Gucci LineGeert
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F THE BIG NEW
FABIOLA K
FABRIZIO
FACE COLLECTION
FACEBOOK
FACETOFACE
FAIRFAX HYRDEHØJ
FAITHFUL P D
FAKEITTILLUMAKEIT
FALCON SALI
FALCON SPIN
FALLULA CLOC
FALULA
FAN COOK
FANCYSTONE
FANG GU BAKKELY
FANTA
FANTASTIC DESIGN
FANTASTICO
FASCINATION
FAST FERRARI
FAST SHADOW
FASTEN DAUGBJERG
FASTSTONE
FATIA SIMONI
FAUST HOVMAND
FAUSTINO
FAY P
FEBA
FEDERER
FEDERICO TINGHØJ
FELICITY
FELIS
FELIX
FELIX K

FELIX LIGHT
FELIX TRØJBORG
FEMME FATALE
FENRIK H
FENWICK
FEODORA VINCENT
FERDINAND GOLD
FERNANDO FRÆK
FERRARI BORK
FERRARI GARDENIA
FERRARI ROSSO
FERRARI SHADOW
FERRARI WINNER
FESSOR SCHULZE
FESTIVAL OF SPEED
FETLOCK JOINT
FEWOFAKIND
FEYENOORD
FIAT
FIE GAMMELSBÆK
FIE HELLEBJERG
FIGARO
FIGARO JUVEL
FIGARO SOTTO
FIGARO SØLVTOP
FIGEAC
FIGHTER GRAND
FIGHTER K K
FIGHTER VANG
FIGO VENNEKILDE
FIJI
FIKA D
FIKS PARTY
FILIBUSTER H
FILIPPA B

FILLY
FILLY WEE
FILOU D’AMERIQUE
FINALLY CASH
FINE SHADOW
FINEST AVEVE
FINLANDIA
FIONA
FIONA SHADOW
FIORE
FIREBLADE
FIREFOOT
FIRENZE LASER
FIRKLØVEREN
FIRST BLOOD
FIRST IN LINE E P
FIRST LIGHT
FIRST MONEY DAY
FIRST ONE DIAMOND
FIRSTLIKE FLAMINGO
FIT FOR FIGHT
FIX YOU
FLAMBORO DOWNS
FLAMINI
FLASH OF LOVE
FLETCHER COOK
FLIK FLAK GRY
FLINTSTONE
FLIPTHECOIN
FLORA
FLORENTINA
FLORICAN ROLD
FLOWER DUST
FLOWER POWER
FLY BY SO EASY

FLY HIGH SHADOW
FLYING LINE
FLYING STAR
FOLLOW THE BANK
FOLLOW YOU
FONTAINE P D
FONTANA DAMGÅRD
FOR U TINNA
FORAFEWDOLLARS-
MORE
FOREVER B T
FOREVER ICE
FOREVER PHOTO
FORGETTHEREST
FORMIDABLE VINCENT
FORTUNA K
FOSSA
FOURFIVESECONDS
FOX ON THE RUN
FOX PHOTO
FOX S B
FOXIE
FRAJA ICE
FRANCIS
FRANK THE TANK
FRANKLIN
FRANZ JÆGER
FRAULEIN
FREAKINNOTZ
FREDE BORK
FREDE FUP Ø K
FREDERIK
FREEMAN
FREESTYLE
FREEWAY AVENUE

FREEZE
FREIHERR FAUST
FREJA
FREJA BLÅBJERG
FREJA GARBO
FREJA HENLEY
FREJA LUND
FREJA ØSTERVANG
FREYA D
FRIDA
FRIDA FRÆK
FRIDAY
FRISK
FRITJOF S H
FRK LUPO
FRODO CASH
FRODO VICTORY
FROMAJACKTOAKING
FRONTRUNNER 
SHADOW
FROZEN DESIGN
FRYGTLØS
FRØKEN A P
FRØKEN FIE
FUEL FLAME
FULTON
FUN AND PARTY TALK
FUNNY GARDENIA
FUNNY MONEY
FUTTER
FUTURE
FÆTTER FILUR
FØNIX BOY
FØNIX VANG

JYDSK VÆDDELØBSBANE
F-årgangens Klassiske Løb 2021
Jydsk 4-årings Grand Prix · Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix · Indskud: 25.9.2020: 700 kr.

Flora - Kasper K. AndersenFossa - Steen Juul
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INFORMATIONER

VÆDDELØBSBLADET
Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund
Telefon: 8881 1200 · vb@trav.dk · www.trav.dk
Nordea reg. 2191 8474287549 · Girokonto: 60007217
ABONNEMENT OG BOGHOLDERI: Telefon: 8881 1200 · vb@trav.dk

REDAKTION
Ansvarshavende redaktør: Jesper Elbæk · je@danskhv.dk · Mobil: 2874 2079

SKRIBENTER I DETTE MAGASIN:
Henrik Berg, René Wibholdt, Dansk Hestevæddeløb, Jesper Elbæk
og Henrik Dyhrberg.

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

SATS, LAYOUT OG TRYK:
Dansk Hestevæddeløb i samarbejde med Jørn Thomsen Elbo A/S m.fl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÆDDELØBSBLADET
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Nr. 07 · Årgang 107

Oplag: 2.200 stk.

ISSN: 0042 2118

FORSIDEFOTO
Aarhus-amatøren Kim Madsen har 

gang i en ny flot sæson, og er klar til at 

satse yderligere.

Foto: René Wibholdt
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Amaru Boko
Aperfectyankee

Bar Hopping
Brioni

Call Me Keeper
Conway Hall

Creatine
Credit Winner
Cristal Money
Devious Man

Djali Boko 
Father Patrick
From Above

Hard Livin
Look de Star
Maharajah

Make It Happen
Met’s Hall
Muscle Hill

Muscle Mass
Nuncio

One Too Many
Panne de Moteur

Propulsion
Raja Mirchi 

Readly Express
Ringostarr Treb
Royalty For Life
Tactical Landing

The Bank
Tobin Kronos

Trixton
Uncle Lasse

Varenne
Villiam

Who’s Who
Wishing Stone

Zola Boko

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

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

     Mandag - fredag kl. 8-16.    

HINGSTE 2020

Who’s Who

FROSSEN SÆD 2020

Hard Livin

OPSTALDET HINGST 
Ogham
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FROM ABOVE U S
DONATO HANOVER - MARITA’S VICTORY 

1.366.026 DKK - Rekord 1.09,9 - 44 Starter: 12-10-2

From Above U S er hoppet 13 pladser frem på 
championatslisten til en flot 4. plads.

Sejr i Dansk Hoppe Derby til DREAM GIRL
med Nicolaj Andersen

Dobbeltsejr i Grand Circle 4-års Hoppechampion
at til DANIELLE D D og Dream Girl

Sejr til ELLIOT i Dansk Avlsløb for Hingste/vallakker 
med Gordon Dahl i sulkyen.

Flere øvrige From Above U S-afkom markerer sig flot:
DONATO HYRDEHØJ - DAN MØLGÅRD - DOLCE GABBANA - FREJA BLÅBJERG - 

ENZO - DESAVI D - ENTRE HYRDEHØJ - EIK HINDØ - ELTON H M.FL.

PRIS: 0 + 10.000 kr. + moms

FROM ABOVE U S står også i 2020 opstaldet på Hovhedegård Hestecenter. 
Se mere på www.hovhedegaard.dk og facebook.com/fromaboveus

Kanonsæson i Danmark i 2019!




