
det månedlige kontingent for en anpart i en 
hest i Stald KTAS ikke måtte overstige prisen 
på en pakke cigaretter. En pakke kostede den-
gang godt 20 kr., siger Bent Rejkjær. 
I dag - 20 år efter - er prisen på en pakke ci-
garetter steget betragteligt, men medlems-
kontingentet i Stald KTAS er uændret. 
- Og det har vi ikke tænkt os at lave om på, 
siger Bent Rejkjær.

Fællesskab
I Stald KTAS er ”hovedbeskæftigelsen” natur-
ligvis de seks anpartsheste, som stalden ejer 
i dag. For mange af medlemmerne trækker 
fællesskabet i foreningen dog mindst ligeså 
meget som hestene. 
- Vi gør utroligt meget ud af at være en god 
social forening. Vores arrangementskalender 
indeholder meget mere end blot ture på væd-
deløbsbanen, forklarer Bent Rejkjær.
Bankospil og rejser ud i Europa er to andre til-
tag, der er højt skattet af foreningens med-
lemmer. 
- Vi arrangerer rejser mindst to gange om året. 
Vi har flere gange været i Polen, bl.a. Krakow, 

rektør i selskabet, Per Ammitzbøll, og foreslog 
ham, at vi startede en stor anpartsstald for fir-
maets ansatte. Kontingentet skulle så trækkes 
direkte over lønsedlen, så stalden blev fri for 
en stor del af de administrative omkostninger, 
der ellers ville i en anpartsstald af den stør-
relse. 
Telefonselskabets direktør, der i dag er æres-
medlem i Stald KTAS, syntes, det var en glim-
rende idé, og projektet blev sat i søen. Efter 
kort tid, hvor projektet bl.a. var blevet beskre-
vet i selskabets personaleblad, var succesen i 
hus. 
- Der var en enorm interesse for at være med 
i den første anpartshest, vi ville købe. Den blev 
faktisk lynhurtigt overtegnet med 500 anpar-
ter, fortæller Bent Rejkjær.  

Enkel grundregel
Filosofien var bag stalden var klar. For et lille 
beløb skulle anpartshaverne havde store glæ-
der, spændende øjeblikke på væddeløbsba-
nerne og frem for alt; fællesskab udenfor ar-
bejdstiden. 
- Jeg havde dengang som nu den grundidé, at 

Landets største anpartsstald, 
Stald KTAS, kan i denne sæson 
fejrer 20 års jubilæum. Det hele 
startede med en enkelt hest 
tilbage i 1990, men i dag er an-
partsstalden vokset betydeligt. 
Den tæller nu mere end 1.000 
medlemmer, der har parter i 
anpartsstaldens seks heste. 

Af Henrik Ebbesen 
Foto: US-Photo og Martin Timm

En enestående succes. Så enkelt kan man be-
skrive Stald KTAS. Anpartsstalden, der efter-
hånden er berømt vidt og bredt i Danmark, 
startede tilbage i 1990, hvor en medarbejder 
i det daværende KTAS fik en lys idé. Medar-
bejderen hed Bent Rejkjær, og han ville lave en 
anpartsstald for telefonselskabets medarbej-
dere. Han forklarer om opstarten:
- Jeg gik simpelthen op til den daværende di-

Hesteejer 
for en 20’er om måneden

En stor gruppe glade anpartshavere i Stald KTAS 
kunne i forbindelse med derbyweekenden i fjor 
indtage vindercirklen, da Svend Dyhrberg sejrede 
med hoppen Owita.
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og vi har besøgt Peter Simonis store stutteri dernede. Derudover er vi 
næsten hvert år til Prix d’Amerique i Paris, og det er virkelig en begiven-
hed, der ryster folk godt sammen, lyder det fra Bent Rejkjær.   
I denne sæson har Stald KTAS også været på en fire dages tur til Berlin, 
der bl.a. inkluderede sightseeing i den tyske storby samt et besøg på 
travbanen Berlin-Karlshorst.  

Drivkraft
For Bent Rejkjær, der fra opstarten har haft titel af forretningsfører i 
Stald KTAS, har anpartsstalden udviklet sig til mere end blot en lille fri-
tidsbeskæftigelse. 
- Det er med tiden blevet mit livsværk, siger han.  
Bent Rejkjær er fortsat ansat i telefonselskabet, der i dag efter flere fu-
sioneringer bærer navnet TDC. Men kendenavnet ”Stald KTAS” bliver der 
ikke ændret på, selvom de københavnske telefonselskab for længst er 
lagt i graven 
Konceptet i anpartsstalden er dog ændret en smule siden foreningens 
start, hvor det kun var ansatte i selskabet, der kunne være med i stalden. 
- Det daværende KTAS har jo som bekendt været igennem flere fusio-
ner og nedskæringer, og det betød, at en del af medlemmerne igennem 
årene forsvandt fra selskabet på den bekostning. Vi ville dog ikke smide 
dem ud fra Stald KTAS alene på den baggrund, så derfor er det sådan i 
dag, at alle i princippet kan købe en anpart i en af vores heste. Det er dog 
fortsat kun ansatte i telefonselskabet, der får trukket deres kontingent 
over lønnen, siger Bent Rejkjær. 
Det har også medført, at Stald KTAS i dag er blevet et landsdækkende 
foretagende. 
- Jeg vil tro, at 25 procent af vores anpartshavere i dag er bosiddende 
vest for Storebælt, vurderer Bent Rejkjær.    

Både trav og galop
I dag ejer Stald KTAS fem travheste og én galophest. Hver travhest er 
opdelt i 500 anparter, der som nævnt betaler 20 kr. om måneden. 
- For et par år siden var der flere, der foreslog, at vi også skulle begive os 
ind i galopsporten - og det gjorde vi så. Her er konceptet lidt anderledes, 
idet vores galophest er opdelt i 250 anparter, hvor der så betales 50 kr. 
pr. anpart om måneden, forklarer Bent Rejkjær. 
Hver enkelt anpartshest har en formand, der er hovedansvarlig for at 
videreformidle kontakten mellem træner og anpartshavere - f.eks. i for-
bindelse med starter. 
- Her er vores hjemmeside, www.stald-ktas.dk, meget brugt, og vores 
anpartshavere er altid opdateret på, hvordan det står til med netop deres 
hest eller med foreningens arrangementer i øvrigt, siger Bent Rejkjær. 
En række af anpartshaverne i Stald KTAS har anparter i flere af staldens 
heste. 
- Der er nogle, der er med i samtlige seks heste i Stald KTAS, så de er 
nærmest storhesteejere, lyder det fra Bent Rejkjær. 

Stor udlodning 
Hver hest i Stald KTAS indbringer 10.000 kr. i kontingentindbetalinger 
om måneden. Det betyder, at der - når regningerne er betalt - er penge 
tilbage i kassen. 
- Vi har i gennemsnit regninger på mellem 6.000 og 7.000 kr. pr. hest 
om måneden. Det betyder, at der som regel er lidt overskud på hver 
enkelt hest, når alt er betalt. De penge plus alle indvundne præmiepenge 
kanaliseres tilbage til anpartshaverne, forklarer Bent Rejkjær. 
Hver måned trækkes der lod blandt samtlige anpartshavere i de respek-
tive heste om 3 x 1000 kr. 

Bent Rejkjær har været den bærende kraft i Stald KTAS siden opstarten 
i 1990. Hvis man er interesseret i opskriften på at drive en succesfuld 

 anpartsstald, kan man altid søge hjælp hos ham. 
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Flere trænere i folden
I øjeblikket er staldens fem travheste fordelt blandt trænerne Flemming 
Jensen, Henrik Thomsen, Arvid Olsen og Svend Dyhrberg. 
- Vi har et godt samarbejde med disse trænere, siger Bent Rejkjær. 
Stald KTAS har som udgangspunkt haft en hest i hver årgang igennem 
de sidste mange år. 
- Vi går som regel på udkig hos nogle af de opdrættere, vi tidligere har 
haft et godt samarbejde med. Så sonderer vi markedet, og det ender 
som regel med, at vi får en god aftale og pris i stand, siger Bent Rejkjær.
De trænere, stalden samarbejder med, har også mulighed for at søge 
efter emne, når en ny hest skal indkøbes. 
- Vi spiller altid med åbne kort, og alle vores trænere har mulighed for at 
byde ind med konkrete emner, når der skal ske udskiftninger i hestebe-
standen, siger Bent Rejkjær. 

Spillet skal promoveres
Som passioneret hesteejer og repræsentant for landets største anparts-
stald har Bent Rejkjær også gjort sig tanker om, hvordan man får givet 
hestevæddeløbssporten herhjemme en større plads i bevidstheden hos 
den almindelige dansker. 

- Vi har i løbet af vores tyveårige levetid udloddet mere end 3,1 millioner 
præmiekroner til anpartshaverne. Der er rigtigt mange, der med tiden er 
blevet glade, når de har fået en ekstra ”tusse” ind på kontoen, fortæller 
Bent Rejkjær. 
Forretningsføreren er sikker på, at der på en række af landets store ar-
bejdspladser er basis for at starte lignende anpartsstalde op. 
- De grundprincipper og vedtægter, vi kører Stald KTAS efter, er tilgæn-
gelige for alle, der kunne være interesseret. Vi har tidligere set, at blandt 
andet Jydsk Telefons Travklub opstod efter vores grundidéer. 
- Hvis man - som i vores tilfælde - kan få virksomhedens lønkontor med 
på idéen, så er man som sagt kommet et stykke vej indledningsvist, vur-
derer Bent Rejkjær. 

Mange store oplevelser
Siden 1990 har en række gode heste været igennem Stald KTAS’ eje og 
flere af dem har givet anpartshaverne et hav af store oplevelser. 
Den første hest i stalden var On Line KTAS, der endte i træning hos Ha-
rald Lund på Nykøbing Falster Travbane. 
- Jeg kom selv en del på banen i Nykøbing, og her kom jeg i kontakt med 
Harald Lund. Han var en fantastisk eksponent for sporten, og vi var me-
get glade for at være kunder i hans stald, fortæller Bent Rejkjær. 
Den største resultatmæssige oplevelse fik Stald KTAS i 1996, hvor stal-
dens Why Shadow tog en andenplads i Dansk Trav Derby bag vindende 
Wee Hjordal. 
- Det var selvfølgelig en helt fantastisk oplevelse, som er alle hesteejere 
forundt, forklarer Bent Rejkjær. 
Efter andenpladsen i derbyet, der gav en præmie på 200.000 kr., blev 
Why Shadow sendt på besøg hos anpartshaverne, og hesten troppede 
op i en frokostpause i telefonselskabets hovedsæde på Teglholmen i Kø-
benhavn. 
- Her fik alle mulighed for at møde Why Shadow på tætteste hold. Der-
udover blev der trukket lod om præmien fra derbyet, så der var 100 
glade anpartshavere, der hver gik hjem med 2.000 kr. på lommen den 
dag, husker Bent Rejkjær. 
Selvom Why Shadow er den hest i Stald KTAS, der til dato har indløbet 
flest penge i staldens regi, er der imidlertid en anden hest, der har en 
større stjerne hos anpartsstaldens forretningsfører. 
- Quick Pay-sønnen Rising Shadow, som vi havde i træning hos Harald 
Lund, var bare en fantastisk hest. Han nåede at tjene lidt over 200.000 
kr., og han sled sig til hver eneste krone i ordinære løb. Han vandt bl.a. 
hele 24 løb i karrieren, fortæller Bent Rejkjær, der også mindes heste 
som Akaski, Spar To og BWT Taxman med glæde. HESTESLAGTERI

Modtager og afhenter  
slagteheste overalt 
på de østlige øer.
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Sjællands Hesteslagteri

Henrik Hansen A/S
Nybyvej 15 • 4390 Vipperød
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HESTESLAGTERI

Den nu seksårige hoppe Malutka Simoni har leveret flere 
fine præstationer i Stald KTAS’ eje. Hoppen overgår i denne 

sæson til at være følhoppe på Stutteri Simoni, og Stald 
KTAS er nu på udkig efter dens afløser.
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vi har allerede haft fin succes og tilbagebetalt 
gode penge til andelshaverne, fortæller Bent 
Rejkjær. 

Fremtiden
At Bent Rejkjær nærmest er synonym med 
Stald KTAS, er de færreste i tvivl om. Han er 
i dag 62 år gammel, og spørgsmålet er, hvor 
længe han bliver ved med at ligge tid og kræf-
ter i anpartsstaldens drift. 
- Det har for mit vedkommende indtil videre 
været 20 rigtigt gode år med Stald KTAS. Hvor 
længe, jeg bliver ved, er uvist, men inden for 
en overskuelig årrække skal jeg nok kigge mig 
om efter en afløser i rollen som forretningsfø-
rer, mener Bent Rejkjær. 
Først skal anpartsstaldens 20 års jubilæum 
fejres på behørig vis. 
- Vi afholder vores 20 års jubilæumsreception 
i august måned på Charlottenlund Travbane. 
Der vil være en række forskellige arrangemen-
ter for medlemmerne på denne dag, og Stald 
KTAS bliver helt sikkert rigt repræsenteret på 
banen. Derudover vil vi også være sponsor for 
et jubilæumsløb den dag, siger Bent Rejkjær. 
På spørgsmålet om hvor vidt Stald KTAS vil 
være repræsenteret på de danske væddeløbs-
baner 20 år frem i tiden, er svaret fra anparts-
staldens ildsjæl enkelt og stålfast. 
- Ja, selvfølgelig.  

- I Stald KTAS har vi leveret et stort stykke 
arbejde, der har gjort en masse ”ikke-nørder” 
interesserede i hestevæddeløbssporten. Men 
det er kun et lille skridt på vejen i den rigtige 
retning, mener Bent Rejkjær.
Han er overbevist om, at vejen til en bedre og 
større udbredelsen af hestevæddeløbssporten 
skal ske gennem en øget promovering af spil-
let på heste. 
- Det skal være muligt at spille på heste på 
samtlige terminaler, Danske Spil har stående 
rundt om i landet. Sport og spil - og interes-
sen for begge dele - hænger sammen, mener 
Bent Rejkjær. 
Han opfordrer også til, at der genindføres et 
fast landsspil med en fast ugedag hele året 
rundt - helst på søndage. 
- Alle indleverede kuponer skal have nogle jo-
kertal, ”Hestejokeren”, hvor der skal være en 
solid præmie til den kupon, der rammer de rig-
tige tal. Med en jokerpulje i baghånden vil flere 
folk, der ikke er interesseret i heste, holde øje 
med hestevæddeløbssporten, og på den måde 
kan man få skabt nye kunder i butikken, lyder 
Bent Rejkjærs forslag. 
Stald KTAS har selv startet en V75-spilleklub, 
hvor over 100 andelshavere hver uge er med 
til at gøre indskud i spillet med de store ge-
vinstpuljer. 
- Det koster 50 kr. om ugen at være med, og 
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Det sikre valg

Line Sensei – Danmarks hurtigste hoppe 1.11,4

Heste i Stald KTAS
Picobal, hingst v. Juliano Star - Super 
Jessy e. Armbro Garnsey. 
Trænes af Arvid Olsen.

Pinocchio H J, hingst v. Gill’s Victory - 
Bolette Canyon e. Samaritan Lobell. 
Trænes af Henrik Thomsen.

Owita, hoppe v. Ganymede - Exciting 
Me e. Speedy Crown. 
Trænes af Svend Dyhrberg.

Navaho Simoni, hingst v. American 
Winner - Kiwi Monarch e. Linus T. 
Trænes af Flemming Jensen. 

Malutka Simoni, hoppe v. General No-
vember - Salut Frøkjær e. Minou du Don-
jon. 
Trænes af Svend Dyhrberg. (skal være 
følhoppe i denne sæson). 

Albia, hoppe v. Final Appearance - Miss 
Heritage e. Saville Row. 
Trænes af Birgitte Nielsen. 
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