
Fedt at Ekstra Bladet starter travklub 

Bent Rejkjær har i over 20 år bestyret Stald KTAS. I går meldte han sig straks ind i Ekstra Bladets 

Travklub 

08:00 - 17. sep. 2010 | Anders Stoffer  

 

Bent Rejkjær er formand for Stald KTAS. Han har også købt en anpart i Ekstra Bladets Travklub.   

(Foto: Lasse Jespersen) 

Da jeg læste om de to anpartsheste i avisen, satte jeg mig straks til computeren og overførte de 1450 

kroner til Ekstra Bladets Travklub. Det her projekt ville jeg bare være med i.  

Sådan siger Bent Rejkjær, der i mere end 20 år har bestyret anpartshestene for Stald KTAS. Han er 

forretningsfører i telefon-stalden, der i over tyve år har indløbet over 3,2 mio. kroner til de travgale 

medarbejdere i TDC.  

Den største succes for Stald KTAS var, da hesten Why Shadow blev nummer to i derbyet.  

- Vi byggede en hestefold foran bygningen. Så kunne medarbejderne ellers gå ned og hæve pengene 

for andenpladsen. En femtedel af anpartshaverne fik 2000 kroner hver, siger Bent Rejkjær.  

Vær med i jagten på hoppederbysejren i 2013. Køb en anpart i Ekstra Bladets travklub  

- Vi købte Why Shadow for 27.000 kroner. Omvendt har vi købt heste til 100.000 kroner, som 

aldrig er blevet til noget. Det er det, der er så spændende ved trav, siger han.  
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- Det er vigtigt, at der er noget socialt for medlemmerne. I vores foreningen arrangerer vi ofte 

busture ud til løbene, og hvert år i januar er vi i Paris for at se Prix d'Amerique. Jeg håber, at Ekstra 

Bladets Travklub laver noget lignende, siger han.  

Han har nærmest tet fuldtidsjob ved at passe de fem travheste og en galophest hos Stald KTAS.  

- Ja, og derfor har jeg tænkt mig, at være passiv medlem hos Ekstra Bladet. Der bliver ingen 

bestyrelsespost til mig, forsikrer Bent Rejkjær, der i 2008 blev valgt til årets ildsjæl i travsporten.  

 


