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PENGE Erhverv 7

Det er for mange ren kærlighed til sporten. Det betyder ikke, at hesteejere med
10-12 heste i deres stald ikke driver det som en forretning, men selv med lutter
gode heste i stalden sætter de ﬂeste penge til.
Nick Elsass, formand for Dansk Galop

Køb væddeløbshest for 20 kr.
om måneden
N Godt 1.200 danskere
er gået sammen om fem
travheste og to galopheste i Danmarks største
andelsforening for
hesteejere.
LENE ANDERSEN
lene.andersen@ﬁnans.dk

Når Miss Phone Girl søndag
springer ud af startboksen
på Klampenborg Galopbane, vil hun have banens
største heppekor bag sig.
Den treårige sprinter har
over 200 ejere. Og de er lige
så engagerede i løbet, som
havde de været eneejere.
Danmark største andelsstald er beviset på, at en
væddeløbssport både kan
være til at betale og kaste
lidt penge af sig til investorerne. Stald KTAS har eksisteret i 25 år, og hestene har
løbet mere end 5,2 mio. kr.
ind til ejerne.
»Det er sjovt at følge sin
hest til start sammen med
de andre ejere, og når en af
hestene vinder, er der
trængsel i vindercirklen. Og
så kan man være heldig og
få omkostningerne betalt
flere år frem i tiden. Folk bliver da også hængende. Lige
nu har vi venteliste til galophestene,« siger Bent Rejkjær, der er foreningens forretningsfører.

Oprindelig for KTAS-folk

om 800.000 kr.
GALOP-FAKTA

Dansk Derby
N Hellerup Finans Dansk
Derby rides på Klampenborg
Galopbane den 2. august
2015.
N Vinderen får halvdelen af
præmiesummen på 800.000
kr.
N Kravet for at deltage er,
at fuldblodshesten er født i
Skandinavien og er mindst tre
år gammel.
N Det første danske derby
blev afholdt i 1875 på
Eremitagesletten i Dyrehaven.

auktion for 50.000 svenske
kr. betalt ligeligt af parret.
Forud for auktionen havde
de vurderet alle hestene og
givet dem karakter.
»Da vi var på auktion for at
købe vores første galophest,
forelskede jeg mig i alle de
sorte heste og i alle skimlerne. Grey blev købt et par år
senere, da Playboy Prince
stod skadet. Under salgsauktionen gjorde Grey sig
mest bemærket ved at være
så vild, at hans opdrætter
dårligt kunne styre ham,
men jeg var helt solgt,« husker Christina Borreby.

Tippet til topplacering

Playboy Prince, der har været
skadet i nogen tid, har kostet
op mod 30.000 kr.
Special Grey blev købt på

Der var noget over den ranglede unghest. Afstamningen
var ikke dårlig, og så var han
jo på vej til at blive skimmel.
Så selv om parret egentlig var
indstillet på at købe dyrere
for at få mere hest for penge-

ne, slog Christina Borreby til.
Og lod opdrætteren dyrlæge
Berner Olsen kastrere vilddyret, før hun fik ham hjem på
gården.
Førstepræmien i derbyet er
400.000 kr. Special Grey er ikke topfavorit, men tippet til
at ligge i den bedste ende. Ville Christina Borreby sælge
sin hest for en halv million
nu og være sikker på overskud på parrets investering?
»Nej. For ja, jeg ville kunne
købe flere heste, og ja, pengene ville være sikre. Selvom
han er en investering, så kan
jeg ikke forestille mig, at pengene alene skulle gøre mig
lykkeligere, end alle de oplevelser jeg får med så god en
hest. Jeg vil til hver en tid hellere satse på det mere usikre
og lade ham tjene de penge
ind i præmier over de næste
mange år.«

HESTEPRISER

Økonomi
N Gennemsnitsprisen på
åringsauktionen, hvor hestene
er 1½ år gamle, er 50.000 kr.
N Det koster fra 5.00012.000 kr. om måneden at
have en galophest i træning
alt afhængigt af, hvor i landet
den trænes, og hvor meget
specialbehandling den skal
have. Nogle træner deres hest
selv til billigere penge.
N Dertil kommer smed,
dyrlæge, forsikring og
tilmelding til løb. Ved
løbsstart betales jockeyen.
N Løbsindskud varierer fra ca.
1.000 til knap 20.000 kr. afhængigt af præmiesummen.
Træner og jockey får hver 10
pct. af de penge, hesten tjener.

Foreningen blev oprindeligt oprettet for KTAS-ansatte. I dag er den åben for alle,
og ca. halvdelen af andelshaverne er nuværende eller
tidligere TDC-ansatte.
De to galopheste er fordelt på hver 250 anparter,
som hver betaler 50 kr. om
måneden. Travhestene er
på 500 anparter til 20 kr. om
måneden.
»Galopheste er dyrere at
have i træning end travheste. Derfor skal der gå
12.500 kr. ind om måneden
for at dække træning, dyrlæge, smed og løbsindskud,
mens traverne kan nøjes
med 10.000 kr.,« fortæller
Bent Rejkjær.
Til gengæld trækkes der

FAKTA

Så meget løber
hestene hjem
Væddeløbsheste:
The Better Half, tre år,
tjent 9.696 kr.
N Pinocchio H J, otte år,
tjent 1.242.380 kr.
N Apapmand, tre år,
tjent 26.482 kr.
N Alouette, tre år,
ikke startet.
Bruce Shadow, to år,
ikke startet.
Galopheste:
N Miss Phone Girl, tre år,
tjent 306.237 kr.
N Houston Heat, to år,
ikke startet.

hver måned lod om op til
tre gange 1.000 kr. blandt
andelshaverne, hvis der er
præmiepenge på kontoen.
Og løber hesten særligt
mange penge ind, bliver der
betalt udbytte til andelshaverne.
Foreningens absolut bedste køb er travhesten Pinocchio H J, der har løbet mere
end 1,2 mio. kr. ind, og som
lige nu er under genoptræning efter at have været sygemeldt et år.
»Vi har råd til at være tålmodige, hvis en hest ikke er
klar. Men vi skiller os også
løbende af med heste, hvis
trænerne anbefaler det,« siger Bent Rejkjær.
Foreningen holder løbende
arrangementer
rundt om på banerne. Og de
er populære, fortæller Carsten Bundgaard, der er webredaktør for Charlottenlund Travbane og også
knyttet til Klampenborg
Galopbane.
»De er guld værd for væddeløbsbanerne. Der møder
mange mennesker op til deres arrangementer, og når
en hest skal starte. De er i
godt humør, spiser, drikker
og spiller lidt penge i totalisatoren,« siger Carsten
Bundgaard.

Det er sjovt at følge sin hest til start
sammen med de andre ejere, og når
en af hestene vinder, er der trængsel i
vindercirklen.
Bent Rejkjær,
forretningsfører, Stald KTAS

