Medlemmerne af Stald KTAS samlet til jubilæums-party på Charlottenlund Travbane. Foto: Lasse Jespersen

Andelsstald med succes i både trav og
galop
Medlemmerne af stald KTAS har holdt socialt træf i Lunden
Af Carsten Bundgaard

Det kører i den grad for den store væddeløbsstald KTAS, der har syv heste
på anparter. Hver hest opdelt i 500 andele, hvor hvert medlem giver 20
kroner om måneden for at være medejer af en af hestene.
Stald KTAS blev stiftet i 1980 og har netop fejret sit jubilæum.
"Det foregik med et socialt arrangement på travbanen i Charlottenlund, som
er staldens såkaldte hjemmebane. Det blev til et talstærkt fremmøde og fire
timers hyggeligt samvær. Ingen af medlemmerne kan spinde guld på at være
medlem i Stald KTAS, men det giver folk mulighed for at dyrke en hobby for
helt minimale udgifter", fortæller staldens forretningsfører, Bent Rejkjær.
Stald KTAS-hestene har indtil dato indløbet over 3,3 millioner kr. Det hidtil
bedste resultat for stalden har været andenpladsen i Dansk Trav Derby med
hesten Why Shadow.
"Det var travsport fra starten, men nu har vi også fået en galophest, Aliba,
som blev nummer tre i det danske mesterskab for 3-årige heste i lørdag",
oplyser Bent Rejkjær.
I starten kunne kun KTAS-ansatte købe sig ind, men i takt med slankekuren i
TDC er der åbnet op for medlemmer uden for virksomheden.
Stald KTAS er langtfra den eneste andelsstald i Danmark, men det er den
klart største i landet. DR-sporten har tidligere været på banen med hesten
Enjoy DR2, som blev solgt til næsten 900 medlemmer.
Andelsstalde vinder stadigt mere ind i hestesporten. Kun de færreste
mennesker kan hive et sekscifret beløb ud af skuffen til at holde en hest for
om året. Det koster 100.000-125.000 kr. om året at have en hest i
professionel træning. Hertil skal så fratrækkes de præmier, hesten indløber,
og der er da også overskud for nogle hestes vedkommende, men de fleste
giver underskud.
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