Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS
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Dansk Hestevæddeløb har kåret landets største anpartsstald, Stald KTAS, som Månedens
Hesteejer i januar.

Månedens Hesteejer i januar, Stald KTAS, har haft stor glæde af flere heste, bl.a. Pinocchio H J.
Staldens forretningsfører, Bent Rejkjær, ses i hvid skjorte ved siden af træner Henrik Thomsen.
Foto: Lasse Jespersen/Travfotos.dk.
Landets største og en af de absolut mest succesfulde anpartsstalde. Med disse ord kan man beskrive
den forening, der driver anpartsstalden Stald KTAS.
Anpartsstalden, der blev startet op helt tilbage i 1990 i det daværende københavnske telefonselskab
KTAS, har gennem årene leveret et enestående stykke arbejde for at udbrede kendskabet til
hestevæddeløbssporten og det sociale liv omkring denne - og derfor har Dansk Hestevæddeløb valgt
at kåre Stald KTAS som Månedens Hesteejer i januar.
Stald KTAS blev startet af en medarbejder i telefonselskabet, Bent Rejkjær. En ildsjæl, der fortsat
er primus motor i foreningen som forretningsfører.
Ved anpartsstaldens opstart gik han op til den daværende direktør i telefonselskabet, Per
Ammitzbøll, og foreslog, at KTAS startede en hesteanpartsstald for firmaets ansatte.
Kontingentet skulle trækkes direkte over lønsedlen, så stalden blev fri for en stor del af de
administrative omkostninger, der ellers ville i en anpartsstald af den størrelse. Direktøren var med
på idéen, projektet blev sat i søen, og initiativtageren gjorde klar til at indkøbe den første hest.

Grundtanken var enkel. Det månedlige kontingent måtte ikke overstige 20 kr.
”Kontingentet måtte ikke overstige prisen på en pakke cigaretter. I 1990 kostede en pakke 20 kr. I
dag koster en pakke cigaretter en del mere, men det månedlige kontingent i Stald KTAS er fortsat
20 kr. Og det er blevet min kæphest, at kontingentet ikke må blive højere,” fortæller Bent Rejkjær.

Over 1000 medlemmer
I dag tæller Stald KTAS over 1000 medlemmer. De ejer lige nu fem travheste. Anpartsstalden har
også haft en galophest i sin varetægt, men det var ikke den store sportslige succes. Der er dog sparet
100.000 kr. sammen via medlemskontingentet i ”galopstalden” til en ny galophest, og i løbet af
foråret går turen til England, hvor træner Bent Olsen har i opdrag at finde den rette hest til Stald
KTAS.
”Hver enkelt travhest er opdelt i 500 anparter, der som nævnt hver betaler 20 kr. om måneden. For
galophesten er konceptet lidt anderledes, idet den er delt op i 250 anparter, der hver betaler 50 kr.
om måneden,” forklarer Bent Rejkjær.
Den enkelte anpartshest i Stald KTAS har en formand, som har ansvaret for at formidle kontakten
mellem træner og anpartshavere. Her er foreningens hjemmeside, www.stald-ktas.dk, en vigtig
kilde til information.
”Denne form for kommunikation fungerer upåklageligt, og medlemmerne synes altid godt
informeret,” siger Bent Rejkjær.
Oprindeligt var det kun ansatte i KTAS, der kunne blive medlemmer af anpartsstalden, men efter
mange fusioneringer bærer telefonselskabet i dag som bekendt navnet TDC.
”Nogle af de medlemmer, som var med ved opstarten, er med tiden forsvundet fra selskabet. Vi
ville dog fortsat give dem muligheden for at være med i Stald KTAS, så derfor er det sådan i dag, at
alle interesserede i princippet kan købe en anpart i en af vores heste. Det er dog kun ansatte i TDC,
der får trukket deres kontingent over lønchecken,” siger Bent Rejkjær.

En social forening
For Stald KTAS er fællesskabet og det sociale liv utrolig vigtigt. Arrangementskalenderen er fyldt
med andet end blot ture på væddeløbsbanerne, når en eller flere af staldens heste er til start.
”Vi er først og fremmest en social forening. Flere gange om året er vi på ture i både Danmark og
Europa,” fortæller Bent Rejkjær.
Et fast programpunkt i rejsekalenderen er en årlig udflugt til Prix d’Amérique-meetinget i Paris i
januar. Her har Stald KTAS de seneste år også været så heldige at have hesten Pinocchio H J til
start på den franske hovedbane Vincennes.
”I år var vi 40 personer af sted på en supertur til Paris. Det var et passende antal personer at være af
sted sammen, da vi så virkelig fik mulighed for at komme hinanden ved. Alle fik snakket med alle,”

siger Bent Rejkjær.
”I løbet af foråret skal vi også en tur til Polen, hvor vi blandt andet skal besøge opdrætteren Peter
Simoni på hans stutteri dernede. Og sidst på sæsonen skal vi til Bornholm, hvor vi aflægger
Bornholms Brand Park et besøg på deres sidste løbsdag,” fortæller han videre.
En anden årlig tilbagevendende begivenhed er Stald KTAS’ store bankospil. I starten af denne
måned samlede det over 350 personer i kantinen på TDC’s hovedsæde i København.
”Og bankospillet gav et ret pænt overskud til vores samlede kasse,” fortæller Bent Rejkjær.

Penge tilbage til anpartshaverne
Som det fleste nok har regnet ud, så ryger der 10.000 kr. ind i kontingentindbetalinger om måneden
for hver enkelt hest i Stald KTAS’ eje.
De bliver først og fremmest brugt på at betale de månedlige udgifter på hesten, men når alle
regninger er betalt, er der som regel mellem 3.000 og 4.000 kr. i overskud. Og det kommer
anpartshaverne til gode.
De penge, der er i overskud, plus alle indvundne præmiepenge kanaliseres nemlig tilbage til
anpartshaverne. Hver måned trækkes der således lod blandt samtlige anpartshavere i de respektive
heste om 3 x 1000 kr.
Så gennem årene er det adskillige millioner af kr., der på den konto er gået tilbage til
anpartshaverne.
Og ambitionerne om at lave en sund forretning er også til stede. Målsætningen for den enkelte hest i
Stald KTAS er, at den hvert år skal indløbe 50.000 kr.
”Når en af vores heste er godt i gang med karrieren, så skal den helst kun tjene 50.000 kr. om året.
Hvis ikke den kan det, så begynder vi så småt at se os om efter dens afløser,” forklarer Bent
Rejkjær.

Stald KTAS' Timon H J har som lillebror til millionæren Pinocchio H J en del at leve op til. Foto:
Lasse Jespersen/Travfotos.dk
Mange store oplevelser
Gennem årene har Stald KTAS haft mange fine heste i deres ejerskab. Staldens allerførste hest var
On Line KTAS, der var i træning hos nu afdøde Harald Lund på Nykøbing Falster Travbane.
Senere har fulgt andre gode væddeløbere som Rising Shadow, der vandt 24 løb i karrieren, Akaski,
Spar To, BWT Taxman og ikke mindst Why Shadow, der tilbage i 1996 tog en flot andenplads i
Dansk Trav Derby med Örjan Kihlström i sulkyen.
Staldens pt. bedste hest er uden tvivl Pinocchio H J, der efterhånden har rundet 1,2 millioner kr. i
indtjening.
”Vi har dog også nogle spændende heste på vej. Treårige Winner Simoni og toårige Better Half har
begge afstamningen i orden, og vi håber naturligvis, at de med tiden kan udvikle sig til at være med
i nogle årgangsløb. Og i denne sæson har vi også lidt forhåbninger til Timon H J,” siger Bent
Rejkjær.

Klar til jubilæum
Næste år har Stald KTAS eksisteret i 25 år, men der er ingen planer om at drosle ned på
aktivitetsniveauet på nogen måde.
Interessen for at være med i anpartsstaldens forskellige heste virker også uformindsket.
”I øjeblikket har vi faktisk en lille venteliste til dem, der ønsker at komme med i en hest. Så
interessen er fortsat stor,” siger Bent Rejkjær.

Stald KTAS har også planer om at fejre deres jubilæum næste år på behørig vis - og det kommer
ifølge forretningsføreren alle landets baner til gode.
”Vi har planer om at besøge alle landets baner, og på den enkelte bane vil vi afholde et
”jubilæumsløb” med ærespræmier,” slutter Bent Rejkjær.

Der er næsten garanti for trængsel i vindercirklen, når en af Stald KTAS' heste har vundet. Foto:
Lasse Jespersen/Travfotos.dk.

Heste i Stald KTAS
Pinocchio H J, hingst v. Gill’s Victory - Bolette Canyon e. Samaritan Lobell. Trænes af Henrik
Thomsen. For tiden opstaldet hos Sofia Aronson i Frankrig. Har indtjent 1.227.459 kr.
Timon H J, hingst v. The Liquidator - Bolette Canyon e. Samaritan Lobell. Trænes af Svend
Dyhrberg. Har indtjent 23.079 kr.
Staythecoursektas, hingst v. Gigant Neo - Homerunner e. Sugarcane Hanover. Trænes af Arvid
Olsen. Har indtjent 15.900 kr.
Winner Simoni, hingst v. Crazed - Cindelina Bowl e. Crown’s Cristy. Trænes af Henrik Thomsen.
Ustartet.
The Better Half (s), hingst v. Jaded - Missis e. Varenne. Trænes af Svend Dyhrberg. Ustartet.

Med hædringen som Månedens Hesteejer modtager Stald KTAS en fotostat fra Dansk
Hestevæddeløb, et gavekort på 500 kr. til restauranten på Car-Center Racetrack samt et gavekort
på 500 kr. til spil i totalisatoren.

