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Investering i
væddeløbsheste
rider på drømme

Flere tusinde danskere ejer
væddeløbsheste. Drømmen
er den store gevinst, som da
den blot ca. 12.000 kr. dyre
Davicii vandt galopderbyet
og 400.000 kr. i 2014. Men
investeringen er usikker, og
for de fleste ender det med
underskud.

»Det er for mange ren kær-
lighed til sporten. Det bety-
der ikke, at hesteejere med
10-12 heste i deres stald ikke
driver det som en forretning,
men selv med lutter gode he-
ste i stalden sætter de fleste
penge til,« siger Nick Elsass,
formand for Dansk Galop.

Ejerne af de danske trav- og
galopheste er en broget flok.
Der er velhavende familier
med mange heste i træning.
Og dem, som går sammen
med 5, 10 eller måske 200 an-

dre om en hest. Andelsheste
er blevet stadig mere almin-
delige.

De ca. 450 aktive galop-
heste løber årligt om en sam-
let præmiesum på 14 mio. kr.
Dermed er der godt 31.000
kr. til hver, hvis alle vinder li-
ge meget. Og det dækker kun
få måneders træning, smed,
dyrlæge og løbsindskud.

I Storbritannien vurderer
man, at for hver 100 pund en
hesteejer giver ud på sin væd-
deløbshest – købesummen
fraregnet – får han 21 pund
igen.

»Det er svært at vurdere,
hvordan et lignende regne-
stykke ser ud herhjemme,
men vi ligger nok nærmere 5
pct. end 21. Vi har meget lave
præmier i Danmark,« vurde-
rer direktør Henrik Friis,
Dansk Hestevæddeløb.

Lige nu ser både præmier
og banernes økonomi ud til
at blive dårligere, fordi Folke-
tinget over en periode vil
snuppe ca. hver 3. kr. fra væd-
deløbsbanerne ved at reduce-
re deres andel af spillet, som
Danske Spil har fået mono-
pol på.

»Det er en meget alvorlig

trussel mod hestesporten i
Danmark, men vi har fået løf-
te om, at Folketinget vil se
positivt på forslag, der kan af-
hjælpe situationen,« fortæl-
ler direktør Peter Knudsen,
Dansk Galop.

Håbet er at få hestesporten
tilbage fra Danske Spil med
henblik på at lave et fælles
skandinavisk hestespil.

Økonomien har dog ikke
skræmt ejerne væk. Alle
drømmer stadig om at gøre
den heldige investering. Søn-
dag er Manacor, der som ung-
hest blev købt for 20.000 kr.,
en af favoritterne til dette års
galopderby.

For 28-årige Christina Borreby bliver søndag en stor dag. Da stiller
hun op med sin hest Special Grey til Dansk Derby. De har allerede

vundet Jyllandsløbet og en præmie på 177.000 kr. Foto: Stine Bidstrup
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N Udsigten til gevinst er
lille for de 4.000-5.000
danskere, der har 
investeret i aktive
væddeløbsheste. 

A
dvarsler er der nok af.
En væddeløbshest
bør stå på banen hos
en af de professionel-

le trænere, formaner én.
Spild af hestens talent, me-
ner en anden. Alt for lidt er-
faring, vurderer en tredje.

Men Christina Borreby er
ligeglad. 

I morgen bliver hendes
største barnedrøm opfyldt,
når hendes og kærestens ga-

lophest Special Grey starter i
Dansk Derby, der samler de
bedste treårige heste i Skan-
dinavien i kamp om en sam-
let præmiesum på 800.000
kr.

For få måneder siden over-
raskede han alt og alle og
vandt Jyllandsløbet og
177.000 kr.

Hesten er en investering,
men en ren kærlighedsinve-
stering.

»Hvis Grey skulle gå hen
og blive blandt de tre første,
vil det være fuldstændig fan-
tastisk. Men alene det, at han

har resultaterne til at være
med blandt de bedste og
starte i Dansk Derby, er stort.
Jeg er frygtelig stolt på hans
og mine egne vegne,« siger
Christina Borreby.

Hun er den eneste ejer af
en hest i Dansk Derby, der
selv træner sin hest hjemme-
fra.

»Jeg vil selv bestemme,
hvordan min hest skal træ-
nes og fodres. Derfor var det
naturligt for mig at gå linen
ud og selv tage trænerlicens.
Det er mig, der gør arbejdet,
og så vil jeg også have æren,

når det går godt,« forklarer
Christina Borreby.

Hun har netop sluppet en
toptunet Special Grey og
hans noget rundere fold-
kammerat løs i den store ku-
perede fold ved gården nær
Hvalsø. De går på fold seks-
syv timer dagligt. 

For Christina Borreby er
hestens selvtræning via de
mange galopture en afgøren-
de faktor i hendes filosofi om
træning på hestens præmis-
ser.

12.000 kr. om måneden
»Det koster op mod 12.000
kr. om måneden at have hest
i træning på galopbanen, og
oveni kommer smed og løbs-
indskud. Det kan jeg gøre
langt billigere her. Samtidig
har jeg mulighed for selv at
ride ham i skoven. Grey ville
heller aldrig kunne få så
mange foldtimer, hvis han

stod inde på væddeløbs-
banen,« siger Christina Bor-
reby.

Hun lever i sin hobby om
ikke af den. CV’et rummer en
cand.negot. med spansk i In-
ternational Kommunikation
og Markedsføring, men hun
arbejder kun på deltid.

Hun og hendes kæreste,
der er selvstændig revisor
med egen springhest, ejer de-
res to væddeløbsheste i et sel-
skab, hvor alle indtægter ud
over hendes præmiepenge
som træner – 10 pct. af he-
stens indtjening – går ind.

Skønt Special Grey allerede
har tjent over 200.000 kr., er
han stadig en ren under-
skudsforretning. Selv når en
galophest opstaldes langt fra
væddeløbsbanerne, er om-
kostningerne betydelige.

Ikke mindst fordi en del af
indskuddene til de store klas-
siske løb går tabt. Hestene

skal meldes til lang tid, inden
nogen ved, om de har evner-
ne. Og allerede indskudte
penge refunderes ikke, hvis
hesten ikke kvalificerer sig.

I 2014 betalte over 100 he-
steejere for at få deres hest
med i dette års udgave af
Dansk Derby. Kun 14 heste
kommer dog til start. De har
hver betalt knap 20.000 kr. i
indskud.

»Løbsindskud er et områ-
de, hvor min manglende er-
faring måske har kostet nogle
penge. Special Grey var
meldt til de store to-årsløb
sidste år, og jeg blev ved med
at betale indskud, fordi jeg
håbede, at han blev klar. Det
gjorde han bare først sidst på
sæsonen, så de penge er
spildt« siger Christina Borre-
by.

Hun vurderer, at spildte
indskud for Special Grey og
parrets anden galophest,

Special Grey har under 2½ minut i kampen 

LENE ANDERSEN
lene.andersen@finans.dk

INVESTERING: 28-årige Christina Borreby bruger
megen tid på sin kærlighedsinvestering, galop-
hesten Special Grey, der søndag skal kæmpe i
Dansk Derby med Skandinaviens bedste treårige
heste.

Penge

FAKTA

Sporten
N Dansk hestevæddeløb 
skønner, at der er ca. 18.000
trav- og galopheste i Danmark.
N Ca. 2.500 danskere er 
registreret som ejere af 
aktive travheste.
N De ni danske væddeløbs-
baner besøges årligt af
350.000-400.000 gæster.


