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Bliv investor i en væddeløbshest for 20 kr. om måneden
Mens investering i væddeløbsheste tidligere var for rigmænd, ejes flere og flere
væddeløbsheste af større andelsstalde. Ældst og størst er Stald KTAS.

Begejstrede medlemmer af Stald KTAS klapper Apapmand i mål som vinder. Staldens heste har dermed vundet mere end 6
mio. kr. siden 1990. Foto: Niels Hougaard.

INVESTERING CHARLOTTENLUND TRAVBANE STALD KTAS MICHAEL JUUL NIELSEN
VÆDDELØB

LENE ANDERSEN

Solen skinnede over Charlottenlund Travbane, da dagens 2. løb gik i gang den 13.
august. Tæt ved målstregen fulgte en gruppe tilskuere intenst med. Nogle
småsnakkede. Andre stirrede bekymrede på den temperamentsfulde brune hingst
med nr. 6 på sulkyen i den forreste del af feltet.

CHRISTINA GREGERSEN 

FORSIDE

FØLG

Bliv investor i en væddeløbshest for 20 kr. om måneden https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE9792080/bli...

1 of 11 8/20/17, 8:26 AM



»Nu rykker han,« lød det lige dele begejstret og bekymret, da hingsten ubesværet
overtog føringen med mere end en omgang tilbage. Men ingen grund til bekymring.
5-årige Apapmand vandt sikkert, mens op mod 60 medlemmer af Stald KTAS jublede
og skyndte sig mod vindercirklen.
Normalt ejes en væddeløbshest af en enkelt ejer. Men det er dyrt. Kun få har råd til at
betale 10.000-15.000 kr. om måneden for at holde en hest med træning, smed og
dyrlæge. Derfor går stadig flere sammen i andelsstalde. En af dem er Stald KTAS.

Når en af vores heste vinder, får vi præcis lige så meget glæde ud af det,
som man gør som eneejer. Spændingen op til og under løbet. Glæden

over at stå i vindercirklen som ejer.
Bent Reikjær, forretningsfører Stald KTAS.

DEL
CITAT

»Når en af vores heste vinder, får vi præcis lige så meget glæde ud af det, som man
gør som eneejer. Spændingen op til og under løbet. Glæden over at stå i vindercirklen
som ejer. Det er fantastisk,« siger Bent Reikjær. Han er forretningsfører for Stald
KTAS, og den som i 1990 lokkede KTAS personaledirektør til at trække medlemmer
af andelsstalden direkte over lønnen.
I dag er stalden åben for alle med ca. 1.150 andelshavere, der ejer fem travheste og to
galopheste. Galophestene er fordelt på 250 anparter til 50 kr. om måneden, mens en
af de 500 anparter i en travhest koster 20 kr. om måneden.
»Tanken dengang var, at man skulle kunne eje travhest for prisen på en pakke
cigaretter. Og i modsætning til cigaretterne har vi kunnet holde prisen på de 20 kr.,
fordi vi har haft nogle gode heste,« siger Bent Reikjær.
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Stolte ejere efter Apapmands sejr. Til venstre Dyveke Scheirik med hat og yderst til højre bagerst Bent Reikjær. Foto: Niels
Hougaard

Investering i væddeløbsheste har et usikkert afkast. Det er meget sjældent, at den
billige 20.000 kr.s hest ender med at vinde hundredtusindvis af kroner.
Andelsstaldene deler risiko og omkostninger, men må selvfølgelig også dele afkastet.
Stald KTAS udlodder 3 X 1000 kr. pr. hest hver måned blandt dens andelshavere. Er
det gået skidt på banerne sænkes udlodningen til i værste fald tre flasker vin. Er det
tværtimod gået rigtig godt, er der ekstra udbyttebetaling af præmiepengene blandt
hestens anpartshavere i så mange udlodninger på 2000 kr., som der er penge til efter
omkostninger.
»Det her giver menigmand som mig mulighed for at blive ejer af en væddeløbshest og
få lidt ud af det. Det ville ellers være fuldstændig ude af min økonomiske rækkevidde.
Pludselig kan jeg komme i stalden, snakke med træneren og være en del af miljøet
herude,« fortæller Erik Larsen.

Det her giver menigmand som mig mulighed for at blive ejer af en
væddeløbshest og få lidt ud af det.

Erik Larsen, anpartshaver i Stald KTAS.
DEL
CITAT

Han har været med i Stald KTAS fra begyndelsen og er kommet på Charlottenlund
Travbane siden han var så lille, at turen med faderen til travløb var hans belønning
for at smide sutten. Han ejer i dag ”vist nok” 11 anparter i Stald KTAS heste og har
foræret sine børnebørn en anpart hver.
»Jeg har været med i flere andelsheste, og ikke alt gik lige godt. F.eks. var der nogen,
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der løb med pengene i et af projekterne. Men jeg fandt ud af, at væddeløb er ekstra
sjovt, når man ejer en af hestene på banen. Også selv om man kun ejer nogle få
procent,« siger Erik Larsen.
Han fremhæver de mange arrangementer i Stald KTAS. Der er rejser til store
væddeløb i Europa, besøg i staldene og ture til forskellige danske væddeløbsbaner.

Erik Larsen samler penge ind til den fælles kupon i V5 spillet. Foto: Niels Hougaard.

Væddeløbsbanerne er glade for andelsstaldene. For dem er det vigtigt, at der dukker
mange mennesker op på løbsdagen.
»Sådan en dag med 2-3 andelsstalde der holder arrangement, er der pludselig mange
flere mennesker på tilskuerpladserne til at skabe stemning. De skaffer omsætning
både i totalisatoren og i cafeteriet. Og de gør det sjovere for alle,« siger direktør
Michael Juul Nielsen, Charlottenlund Travbanen.
Travbanen står via Team Lunden selv bag tre projekter med andelsheste lige nu.

Sådan en dag med 2-3 andelsstalde der holder arrangement, er der
pludselig mange flere mennesker på tilskuerpladserne til at skabe
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stemning.
Michael Juul Nielsen, direktør Charlottenlund Travbane.
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Søndag den 13. august var en særlig vigtig dag for Stald KTAS. Staldens heste var blot
1.400 kr. fra at have løbet seks millioner kroner ind i præmiesummer. Samtidig
skulle to af staldens 4-årige heste forsøge at kvalificere sig til trav derbyet.
Første hest til start var Apapmand, der jo vandt sikkert og bragte præmiekontoen op
på 6.013.600 kr.
Blandt dem der jublede højest var Dyveke Scheirik. Hun læser til social- og
sundhedshjælper og blev anpartshaver i stalden i begyndelsen af 2017.
»Jeg er kommet på travbanen i mange år som tilskuer, og jeg har også været
blomsterpige, der overrakte blomster til den vindende ejer i vindercirklen. Men jeg
har aldrig selv prøvet at stå som ejer i vindercirklen,« sagde Dyveke Scheirik før
Apapmands sejr.
Hun fortæller, at medejerskabet betyder meget for hende.
»Det er helt anderledes at gå til løb. Jeg står og hopper ved målstregen, og kan jeg
ikke komme til løb, når vores heste starter, skal jeg helst se løbet i fjernsynet,« siger
Dyveke Scheirik.

Bliv investor i en væddeløbshest for 20 kr. om måneden https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE9792080/bli...

5 of 11 8/20/17, 8:26 AM



Blackbird under opvarmning. Senere på dagen blev hoppen nummer tre. Foto: Niels Hougaard.

Næste Stald KTAS-hest i aktion den 13. var Blackbird, der blev nummer tre og tjente
5.000 kr. Placeringen rækker til en plads i trøsteløbet Derby Consolation med
50.000 kr. til vinderen.
Derefter var det Babymoneys tur. Han blev også nummer tre og sikrede sig dermed
en plads i Trav Derby 2017. Her er den samlede præmiesum 1,12 mio. kr.
»Det er fjerde gang, vi har en hest med i derbyet. Tidligere er vi blevet nr. 2 og 5 og 4.
Det synes jeg er ret flot, når man tænker på, at mange hesteejere aldrig opnår at få en
hest til start i det store løb. Vi har ikke uanede penge at købe heste for, men vi har
været heldige og bl.a. lejet os frem til nogle virkelig gode heste,« siger Bent Reikjær.
Langt fra alle andelshavere i stalden har en anpart i Babymoney, og dermed har de
ikke udsigt til økonomisk gevinst ved en sejr. Alligevel vil den 4-årige hingst på
derbydagen blive fulgt af 1.150 neglebidende medlemmer af Stald KTAS, der alle
hepper på deres hest.
SE OGSÅ
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