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Af Lykke Foverskov
Han er bare 3 år gammel og alligevel har han allerede præsteret at snuppe et hattrick. 3 sejre i træk
på Nykøbing Falster, alle gange med Anders F. Jensen i sulkyen. Det er selvfølgelig billedskønne
Apapmand (ENS Snapshot) vi taler om - ejet af anpartstalden Stald KTAS.
Der er 1200 medejere i den store stald og de 30 er altså her fra øen. èn af dem er Flemming Flindt,
der er fan af anpartsstalde. Lokalt er han med i Stald Staldbajer der ejer What A Babe (ENS
Snapshot) og Sunday Brogård (Dream Vacation).
- Det er sjovt at dele oplevelserne med nogle, der elsker sporten ligeså højt som én selv. Selvom
Stald KTAS er stor, bliver alle medlemmer hørt og respekteret og der er mange gode sociale
arrangementer, siger Flemming Flindt.
Stald KTAS er for alle og for bare 20 kr/mdr kan man være med. Stalden ejer 5 travere og 2
galopheste, så der er nok at holde øje med hvad enten man sidder i sofaen eller kan møde fysisk op
og se sin hest.

Èn af dem er Svend Dyrhberg-trænede The Better Half (Jaded) i billedet herover. Han gjorde sin 2.
start i livet i aften på Halmstad - men desværre blev han taget for galop.
Det er Bent Rejkjær der er forretningsfører og han har været med helt tilbage fra begyndelsen i
1990. Det betyder altså at Stald KTAS har 25 års jubilæum i dette år. Han er også manden bag de
årlige ture til eksempelvis Prix d'Amerique, opdrætterture til Polen og Berlin.
Det bliver muligt for os bornholmere at hilse på blandt andet Bent og nogle af de øvrige parter fra
stalden, når de kommer til øen d. 9. maj.
- Vi glæder os som altid at besøge øen - vi skal til alle landets travbaner med præmier til ejer, kusk
og staldmand og I er det første sted vi besøger, siger Bent Rejkjær.
Stjernefrøet Apapmand skal starte på Lunden på fredag hvor han ligesom ved sidste sejr skal ud
over sprint. Det klarede han til UG på Nykøbing bagfra og det bliver spændende at se den kapable
hest tilbage på Lunden nu hvor han er i den rivende udvikling.

Udover The Better Half og Apapmand ejer stalden ligeledes billedskønne,- og staldens absolutte
stjerne Pinnochio H J (Gill's Victory), der her ses med sin bornholmske oppasser Solveig K.
Hansen. Pinnochio H J der på billedet lidt senere på eftermiddagen blev nr. 4 i Danske Trav Derby.
Skønheden blev skadet i et monteløb for 9 måneder siden, men det meldes nu ud, at han skulle være
på rette spor. Vi håber selvfølgelig at han vender tilbage på væddeløbsbanen.
Ustartede Alouette (Cocktail Jet) og Bruce Shadow (Lindy Lane) fuldender travhestene.
Miss Phone Call og Houston Heat er galopheste og er henholdsvis 3 og 2 år.

