
Årsberetning for 2009 
 
 
 
Foreningen fejrede 150 års jubilæum i beretningsåret, hvilket blev markeret den 20. september på 
Klampenborg Galopbane med deltagelse af foreningens protektor Hendes Majestæt Dronningen samt 
repræsentanter for en række af de organisationer og myndigheder, som foreningen samarbejder med. 
Foreningen er meget taknemlig for, at Hendes Majestæt ved sin deltagelse medvirkede til at 
festligholde foreningens jubilæum og kaste glans over dagen. 
 
På jubilæumsdagen afvikledes udover foreningens jubilæumsløb tillige Hendes Majestæt Dronningens 
Ærespræmie, som i 2009 blev åbnet for de kvindelige amatørryttere og netop i år blev vundet af en 
kvinde, Annika Sjökvist. 
 
Jubilæet blev desuden markeret ved, at foreningen sammen med Klampenborg Galopbane udgav en 
fælles jubilæumsbog, idet Klampenborg Galopbane i 2010 fejrer 100 års jubilæum. Per Bustrup og 
Hans Erik Westerberg stod bag arbejdet med den meget flotte bog. 
 
Medlemstal 
Foreningen havde i beretningsåret en medlemstilgang på 31 medlemmer og en afgang på 25 
medlemmer. Medlemstallet udgjorde ved udgangen af året 401. 
 
Bestyrelsens handlingsplan 
Et af de vigtigste punkter i den handlingsplan, som bestyrelsen vedtog i 2006, var etableringen af en ny 
træningsbane på Klampenborg Galopbane. Projektet har været længe undervejs, men endelig faldt 
brikkerne vedrørende finansieringen af træningsbanen på plads. Takket være tilskud og lån fra 
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond samt lån fra en række af banens hesteejere kunne 
kontrakten med det engelske firma Equestian Surfaces underskrives og etableringen af træningsbanen 
igangsættes.  
 
Banen vil dermed få træningsforhold som er helt på højde med andre store galopbaner i Skandinavien, 
og det er håbet, at Klampenborg Galopbane vil kunne tiltrække dygtige nye trænere.   
 
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond 
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, der administrerer de midler, som trav- og galopsporten 
modtager fra det offentlige, og som er sportens absolut vigtigste indtægtskilde, offentliggjorde i 
oktober måned sin handlingsplan for 2010 - 2015. Fonden besluttede at opdele landets ni 
væddeløbsbaner i såkaldte fokusbaner (Lunden, Århus, Aalborg, Odense og Klampenborg) og sæson- 
og træningsbaner (Billund, Skive, Nykøbing og Bornholm). 
 
For galopsportens vedkommende er Klampenborg Galopbane og Jydsk Væddeløbsbane udpeget som 
fokusbaner og det indebærer, at Aalborg Væddeløbsbane og Fyens Væddeløbsbane i 2010 skal afholde 
færre galopløb end i 2009 (henholdsvis 25 og 18), hvorimod Jydsk Væddeløbsbane i 2010 skal afvikle 



52 galopløb, hvilket er seks flere end i 2009. Klampenborg Galopbane afvikler samme antal løb i 2010 
som i 2009 men fordelt på en løbsdag mindre. 
Fonden har desuden vedtaget at oprette et nyt selskab, Dansk Trav & Galop A/S, hvis formål bl.a. er at 
sikre et fremtidssikret kommercielt grundlag for væddeløbssporten. 
 
Som noget nyt vil der for sæsonen 2010 blive indgået resultatkontrakter mellem fonden og hver enkelt 
bane indeholdende en række mål for banernes indsats for at tiltrække publikum og sponsorer, antal 
aktive på banen, evnen til at markedsføre sig lokalt og til at øge omsætningen. Også over for Dansk 
Galop har fonden opstillet nogle målepunkter herunder udvikling af koncept for samarbejde med 
ridesporten, plan for ungdomssatsning m.v.  
 
Børneattester 
I lighed med andre sportsorganisationer, som modtager tipsmidler fra Kulturministeriet, er også Dansk 
Galop pålagt at træffe foranstaltninger med henblik på sikre børn og unge mod seksuelle overgreb. 
Derfor indhenter foreningen i forbindelse med den årlige licensfornyelse straffeattester fra det Centrale 
Kriminalregister på alle vore trænere.  
 
Dopingtest af heste og ryttere 
Efter aftale med Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og Kulturministeriet gennemføres der 
dopingtest af rytterne. AntiDoping Danmark står for den praktiske del af opgaven og tog i i løbet af 
sæsonen stikprøver på 20 galopryttere på fem forskellige dage. Alle disse prøver var negative. 
 
Tilsvarende er der blevet taget dopingprøver af 35 heste i sæsonen 2009 på de fire danske baner, og 
også disse prøver var negative. Det er svensk hestesports dopinglaboratorium i Uppsala, der står for 
analysearbejdet. Kulturministeriet har endvidere forlangt en overbygning af den ordinære 
dopingkontrol, som forestås af HFF. 
 
Danske Spil 
Nedgangen i spillet på hestevæddeløb fortsatte desværre i 2009, hvor Danske Spil kunne notere sig en 
samlet omsætning på hestespil på 562 mill. kr., hvilket var 8 % mindre end året før. Særligt 
bekymrende er det, at interessen for at spille på løbene i Danmark er i større tilbagegang.  
 
Gennem sin repræsentation i Danske Spils Styregruppe og Erfa-gruppe vil foreningen arbejde på, at 
Danske Spil sætter særlig fokus på at øge interessen for spil på de danske løb. 
 
En af de helt store udfordringer i 2010 bliver konsekvenserne af den af EU krævede liberalisering af 
spillelovgivningen, som formentlig vil få stor betydning for Danske Spil og dermed dansk 
væddeløbssport. 
 
Dansk Galop og travet arbejder tæt sammen for at sikre den bedst mulige position i forbindelse med 
liberaliseringen gennem påvirkning af embedsmænd og politikkerne på Christiansborg. En indikation 
forventes i løbet af foråret. 
 



Fælles galopsekretariat 
Foreningen indgik i 2005 aftale med væddeløbsbanerne i Odense, Aalborg og Århus om at etablere et 
fælles sportssekretariat for galopsporten i provinsen. Sekretariatet er oprettet i Dansk Galops regi og 
placeret på Jydsk Væddeløbsbane.  
 
Antal løb og præmier 
I 2009 blev der afviklet 280 galopløb på de danske baner, hvilket er ti færre end året før. I alt udbetaltes 
der 14.833.400 kr. i præmier til hesteejerne, hvilket er ca. 300.000 kr. mere end i 2008.  
 
Bonusordninger 
Med virkning fra 2008 indførtes der bonuspræmier på 50.000 kr. i Mowerinaløb og Dansk Oaks til 
bedstplacerede danskopdrættede hoppe i præmierækken. Den hidtidige ordning om bonuspræmie på kr. 
25.000 til bedstplacerede danskopdrættede hest i vore fire såkaldte "Black-Type-løb": Dansk Jockey 
Club Cup, Pokalløb, Golden Mile og Scandinavian Open Championship er derimod ophævet.  
 
I de toårsmaidenløb, som er åbne for alle heste, udbetales en bonus på kr. 5.000 til bedstplacerede 
danskopdrættede hest, og i beretningsåret blev der afholdt 12 sådanne løb på de danske baner.  
 
Opdrætterpræmier 
Opdrætterne modtog som vanligt beløb svarende til 10 % af de præmier, som deres opdræt indløb på 
danske baner, i alt 730.535 kr. Dertil kommer 40.000 kr. udbetalt i opdrætterbonus i Dansk Breeders 
Cup.  
 
Avlen 
Efter at antallet af producerede føl var steget i 2007 og 2008, faldt antallet i 2009, hvor der blev 
registreret 168 føl. Det var 20 færre end året før. Ud fra antallet af bedækkede hopper må det forventes, 
at produktionen af fuldblodsføl falder yderligere i 2010.  
 
Åringsauktionen 
På foreningens åringsauktion i 2009 blev der fremstillet 92 åringer, hvilket var syv flere end året før. 
Auktionen bar ikke uventet præg af den økonomiske krise i samfundet og der blev således kun handlet 
46 åringer i ringen til en gennemsnitspris på kr. 41.652, hvilket var ca. 4.000 kr. lavere end året før. 
 
Im- og eksporten 
Også importen af fuldblodsheste faldt i 2009, hvor der blev importeret 75 heste. Det var hovedsagligt 
toårige og ældre løbsklare heste, der blev importeret fra England og Irland. Derimod var importen af 
avlshopper meget begrænset. 
 
Eksporten gik også tilbage, men der blev dog trods alt eksporteret 25 åringer til Sverige og Norge mod 
30 i 2009.  
 



Væddeløbene 
I 2009 kunne dansk galopsport glæde sig over, at hoppen Una Hora v. Kateb - Ma Ani, opdrættet af 
Stutteri Nova på Fyn, præsterede at vinde to af vore fem klassiske løb nemlig Dansk Oaks og Dansk St. 
Leger. Den flotte hoppe fortsatte sejrsrækken med også at vinde Skånska Fältrittklubbens Avelslöpning 
(L) på Jägersro foran en række af de bedste ældre hopper. 
 
De øvrige tre klassikere blev derimod vundet af udenlandsk opdrættede heste. Dansk 2000 Guineas og 
Dansk Derby gik til svenske Inchiline v. Songline - Inger's Lady, medens Mowerinaløb blev vundet af 
irskfødte Tatoosh v. Xaar - Dictatrice, ejet og trænet i Norge. 
 
Med til omtalen af de fem klassiske løb hører, at både Una Hora og Inchiline trænes af Francisco 
Castro på Jägersro. At samme træner præsterer at vinde fire klassiske løb i samme sæson er en helt 
enestående præstation, og vi skal tilbage til 1983 for at finde noget lignende. Det år vandt Mai 
Adielsson nemlig samtlige fem danske klassikere. 
 
Hvad angår storløbene for de ældre heste skal nævnes, at Peas And Carrots v. Final Appearance - 
Dominet Hope, opdrættet af Havreholms Stutteri på Sydfyn, vandt såvel Dansk Jockey Club Cup (L), 
og Scandinavian Open Championship (L). Det var i øvrigt første gang, at vores eneste Gruppeløb er 
blevet vundet af en danskopdrættet hest.  
 
Foreningens 150 års Jubilæumsløb og den flotte ærespræmie - udsat af fru Karin Salling - blev vundet 
efter føring fra start til mål af den femårige skimlede hoppe Good Girl v. Mas Media - Working Girl, 
opdrættet af Bechmann Racing og Brdr. V-L. 
 
Af de toårige heste skal nævnes Sir Randolph v. Academy Award - La Sall, der viste en usædvanlig 
stor stabilitet sæsonen igennem. Den mørkebrune hingst, der er opdrættet på Stutteri Hjortebo, startede 
hele ni gange på landets fire baner, vandt fire løb og var anden i mål i de øvrige fem starter. Blandt 
sejrene kan nævnes Skandinavisk Opdrætningsløb, Produce Stakes, Toåringernes Stayerprøve og Den 
Jydske Vinterfavorit. 
 
Publikationer 
En væsentlig del af foreningens virksomhed består i at udgive forskellige publikationer, herunder 
Dansk Væddeløbsårbog, Dansk Stambog for Fuldblod, Dansk Væddeløbsreglement, Hingstekatalog, 
Auktionskatalog og et Propositionshæfte for samtlige løb på de fire baner. Dansk Væddeløbskalender 
publiceres på foreningens hjemmeside, ligesom det også er muligt at abonnere på et print af 
kalenderen. 
 
Hestemessen i Herning 
Foreningen deltog på den store hestemesse i Herning i marts måned med en stand sammen med Danske 
Spil og Dansk Travsports Centralforbund. Mange af de omkring 50.000 gæster på messen besøgte 
standen, som var en fin reklame for væddeløbssporten. Bestyrelsen er en stor tak skyldig til de mange 
frivillige, som hjalp til med at bemande standen i de fire dage, som messen varede. 
 



Uddannelse 
Uddannelsen af vore aktive er meget vigtig, og alle lærlinge skal gennemgå et teoretisk kursus af en 
uges varighed, som afholdes på Koldkærgård Kursuscenter ved Århus samt en uges praktisk kursus, 
som afvikles på British Racing School i Newmarket. Kurserne er obligatoriske for lærlingene, og 
foreningen afholder udgifterne, som er forbundet med disse kurser. De seneste par år har foreningen 
også haft mulighed for at tilbyde disse kurser til vore talentfulde unge amatørryttere. 
 
Dansk Galops Voldgiftsret 
Foreningens voldgiftsret fungerer som appelinstans med det formål at behandle anke af kendelser 
truffet af banernes voldgifter, og i 2009 behandlede voldgiftsretten fire ankesager, heraf to sager fra løb 
på Klampenborg Galopbane, en fra Jydsk Væddeløbsbane og en fra Fyens Væddeløbsbane.  
 
Skandinavisk samarbejde 
Foreningen har et tæt samarbejde med vore søsterorganisationer i Norge og Sverige. De overordnede 
fælles sager drøftes desuden på den årlige skandinaviske konference, som Dansk Galop i 2009 var vært 
for. Blandt de beslutninger, som blev truffet i 2009, var, at Nicholas Cordrey skal efterfølge sin mor 
Pam Cordrey som fælles skandinavisk handicapper. Selve generationsskiftet vil ske om et par år, når 
Nicholas Cordrey er tilstrækkelig oplært til at varetage det vigtige job. 
 
Internationale relationer 
I lighed med søsterorganisationer i 56 andre lande verden over er Dansk Galop medlem af The 
International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), der i oktober måned afholdt 
generalforsamling i Paris. IFHA fastsætter de overordnede regler for afholdelse af væddeløb samt for 
avlen. Blandt de emner, som der arbejdes med i øjeblikket, er en harmonisering af reglerne for 
trængning under løb. Der er således stor forskel på reglerne i Storbritannien, Irland og Australien 
sammenholdt med resten af verden. For publikum og spillere må det forekomme helt uforståeligt, at en 
verdensomspændende sport ikke har samme regler overalt.    
 
Derudover er foreningen også medlem af den europæiske opdrætterforening EFTBA, hvor man bl.a. 
har koordineret synspunkterne over for EU hvad angår dyrevelfærd. 
 
Afslutning 
Afslutningsvis skal rettes en tak til kolleger i de tilknyttede organisationer og baner, som Dansk Galop 
har haft samarbejde med i 2009. 


