
Årsberetning for 2018 

 

 

Foreningen har fra sin stiftelse i 1859 nydt godt af Kongehusets støtte, og den til enhver 

tid siddende monark har lige siden været foreningens protektor. Det er en stor glæde for 

foreningen, at Hendes Majestæt Dronningen har meddelt, at hun glæder sig til at 

medvirke ved festligholdelsen af foreningens 160-års jubilæum, som vil blive markeret 

den 28. september 2019 på Klampenborg Galopbane med afviklingen af Hendes 

Majestæt Dronningens Ærespræmie og Royal St. Leger (Dansk Galops 160-år 

jubilæumsløb). 
 

I beretningsåret vandtes Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie af Louise Arnsved 

med hesten BERGHEIM. Den dygtige svenske rytter takkede efterfølgende for den 

flotte ærespræmie ved audiens hos Kronprinsen.  
 

Prinsesse Benedikte gæstede Klampenborg Galopbane den 2. juni og overværede og 

personligt overrakte sin ærespræmie til vinderen af Prinsessens Ærespræmieløb, Lea 

Olsen med hesten TALISMAN. Lea Olsen vandt senere på sæsonen desuden Hendes 

Majestæt Dronning Ingrids Mindeløb på Fyens Væddeløbsbane i sadlen på SIR 

WINSTON. 
 

Liberalisering og samarbejde 
 

Efter at Folketinget havde besluttet at liberalisere spil på heste med virkning pr. 1. januar 

2018 indgik foreningen og travsportens organisationer en rammeaftale med svensk 

travsport. Formålet med aftalen, som trådte i kraft 1. januar 2018, er at arbejde hen imod 

etableringen af et fællesskandinavisk hestevæddeløbsforbund og et fællesskandinavisk 

spilleselskab. Svensk Galopp har desværre ikke truffet beslutning om at indgå i 

samarbejdet. 
 

Liberaliseringen, som skete efter ønske fra Dansk Galop og travsportens organisationer 

og efter mange forhandlinger med regeringen og Folketingets partier, betyder, at alle 

spilleselskaber, som får licens af spillemyndigheden, kan udbyde spil på hestevæddeløb 

mod at betale en provision til trav- og galopsporten.  
 

Rammeaftalen med ATG og svensk travsport medførte køb af det danske spilleselskab 

Bet25 med henblik på at varetage dansk hestesports spillemæssige interesser. Bet25 ejes 

nu af ATG, efter at det svenske parlament med virkning pr. 1. januar 2019 vedtog at 

ATG kan drive virksomhed i udlandet. Forberedelserne til en promovering af spil på 



heste i Danmark er i fuld sving og ATG forventer at have helt ny og moderne 

spilleplatform på plads i april måned, som skal brandes under navnet Derby25. 
 

Ændringerne i lovgivningen og aftalen med vore svenske samarbejdspartnere giver helt 

nye og bedre økonomiske muligheder for at udvikle dansk hestesport. 

 

Dansk Hestevæddeløb Aps 
 

Drøftelserne med politikerne om ændringerne af spillelovgivningen samt om aftalen 

med svensk hestesport er varetaget af Dansk Galops og Dansk Travsports 

Centralforbund fælles driftsselskab, Dansk Hestevæddeløb, som er ejet af DTC (85 %) 

og Dansk Galop (15 %).  
 

Dansk Galop og DTC har ifølge vedtægterne ret til hver at udpege tre 

bestyrelsesmedlemmer, som sammen udpeger et syvende bestyrelsesmedlem. Dansk 

Galops bestyrelse har udpeget følgende: Hans Erik Westerberg, Poul Erik Jakobsen og 

Iben Hjorth Buskop. 
 

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og Dansk Trav og Galop Union 
 

Den nye spillelovgivning i Danmark medførte, at Hestevæddeløbssportens 

Finansieringsfond med virkning fra 1. januar 2018 blev nedlagt. Til at administrere de 

offentlige midler, som dansk trav- og galopsport i reduceret omfang fortsat modtager fra 

Kulturministeriet samt provisionen af det spil, som hestesporten oppebærer fra det spil, 

der foretages fra udlandet til danske trav- og galopløb, besluttede Dansk Galop og Dansk 

Travsports Centralforbund i stedet at etablere Dansk Trav- og Galop Union. Unionen, 

som reelt er en forening med to medlemmer (Dansk Galop og DTC), ledes af en 

bestyrelse på fem personer, som p.t. er henholdsvis formændene og næstformændene for 

de to hovedorganisationer. For Dansk Galop det således Nick Elsass og Mogens 

Schougaard, som sammen med deres to kolleger fra DTC har udpeget DTGU’s femte 

bestyrelsesmedlem Claus Kolin, som desuden er valgt som bestyrelsens formand.  

 

Foreningens provinssekretariat 
 

Dansk Galop har i årrække haft ansvaret for provinsbanernes fælles galopsekretariat, 

som var placeret på Jydsk Væddeløbsbane. I forbindelse med vores medarbejder Anna-

Grete Jensens pensionering aftaltes det, at opgaverne med virkning fra 1. januar 2018 

fremover skulle varetages af Henrik Brendholdt fra Dansk Hestevæddeløb, med 

ledelsesmæssig reference til Dansk Galops direktør.  
 



Dopingtest af heste og ryttere 
 

I alt 43 heste blev dopingtestet, og alle prøver var negative. Hovedparten af prøverne 

blev taget på løbsdage, medens et mindre antal blev taget på hverdage i 

træningsstaldene. 
 

Det er Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala, som foretager analysearbejdet, 

ligesom laboratoriet står for alle dopingprøverne for dansk travsport samt for norsk og 

svensk trav- og galopsport. 
 

Efter aftale mellem DTGU og Kulturministeriet gennemføres desuden dopingtest af 

ryttere. Anti Doping Danmark og Dansk Galop står for testen af rytterne, og i 2018 blev 

der taget stikprøver på 16 ryttere på fire forskellige løbsdage i Klampenborg og Århus. 

Alle prøverne var negative. 
 

De enkelte baner foretager endvidere stikprøvevis alkotest af rytterne. 
 

Anti-matchfixing 
 

Med bistand fra Danmarks Idræts Forbund har Dansk Galop sammen med DTC indført 

et antimatchfixingprogram til forebyggelse af matchfixing og anden uetisk adfærd inden 

for væddeløbssporten. 
 

Børnebeskyttelsespolitik 
 

I lighed med andre modtagere af tipsmidler fra Kulturministeriet, er også Dansk Galop 

pålagt at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre børn og unge mod seksuelle 

overgreb. Dette sker bl.a. ved, at Foreningen i forbindelse med den årlige licensfornyelse 

indhenter straffeattester fra det Centrale Kriminalregister på alle vore trænere. 
 

Antal løb og præmier 
 

I 2018 blev der afviklet 248 galopløb på de fire danske baner, hvilket var ni flere end 

året før. Klampenborg Galopbane afviklede 158 løb, og provinsbanerne afviklede de 

resterende 90 løb. 
 

I alt udbetaltes der 15.200.800 kr. i præmier til hesteejerne. Derudover blev der udbetalt 

25.000 kr. i bonuspræmier til ejerne af de bedst placerede danskopdrættede heste i 

Mowerinaløb og Dansk Oaks. 

 

 



Opdrætterpræmier 
 

Til opdrætterne udbetaltes som sædvanligt beløb svarende til 10 % af de præmier, som 

deres opdræt indløb på danske baner, i alt 825.040 kr. Præmierne er primært finansieret 

via en bevilling fra Dansk Trav og Galop Union og suppleret med midler fra 

overskuddet fra foreningens auktioner. 
 

Udover de ordinære opdrætterpræmier udbetaltes desuden 50.000 kr. i opdrætterbonus i 

Dansk Breeders' Cup. Denne bonus udbetales uanset, hvilket land hesten er opdrættet i. 
 

Avlen 
 

I 2018 registrerede foreningen 117 føl, hvilket er 15 flere end i 2017. Ud fra stutteriernes 

indberetninger over antal bedækkede hopper i 2018 og importen af avlshopper kan det 

forventes, at antallet af føl vil blive tilsvarende i 2019. 
  
Uddannelse 
 

Foreningen har i mange år samarbejdet med British Racing School om uddannelse af 

vore unge ryttere, og også i 2018 sendte foreningen unge ryttere på et intensivt kursus af 

en uges varighed på skolen i Newmarket, som afsluttes med en skriftlig evaluering af 

hver enkelt rytter.  
 

Derudover har foreningen arrangeret, at seks af vore løbsdommere sammen med 

kolleger fra en række andre lande kunne deltage i et kursus, hvor dommere fra Irland og 

Storbritannien underviste. 
 

Hvad angår efteruddannelse af vore trænere har foreningen truffet aftale med SEGES 

om at afholde en række i kurser i løbet af 2019. 
 

Åringsauktionen 
 

Foreningens auktion, Scandinavian Open Yearling Sale, blev i lighed med tidligere år 

afholdt på York Stutteri. Kun 74 åringer blev fremstillet i auktionsringen, hvilket var 58 

færre end året før. En af forklaringerne til den store tilbagegang var, at svenske 

opdrættere efter at have oplevet et skuffede salg på foreningens auktion i 2017 i stedet 

vagte at fremstille deres åringer på auktionen i Stockholm. Ud af de fremstillede 77 

åringer blev kun de 33 solgt i ringen, men til gengæld var der et stort eftersalg 

umiddelbart efter auktionen. De priser, som blev opnået i auktionsringen, var betydeligt 

højere end set ved tidligere auktioner, og gennemsnitsprisen blev således 130.727 kr.  
 



Im- og eksporten 
 

Der blev i 2018 importeret 82 fuldblodsheste, hvilket er 41 pct. flere end året før. Det 

var primært importen af toårige og ældre løbsklare som steg markant (45 heste), medens 

der blev importeret 16 åringer, 6 føl, 13 avlshopper og to avlshingste.  
 

Derimod blev der i beretningsåret kun eksporteret 36 heste, hvilket er en stor 

tilbagegang. Tidligere købte norske og svenske trænere en del åringer i Danmark, men i 

2018 blev der kun eksporteret syv danskopdrættede åringer. 

 

Væddeløbene 
 

Årsberetningen omfatter sædvanligvis også en omtale af vore fem klassiske løb.   
 

Det første af de fem løb, Mowerinaløb havde 14 hopper til start og blev vundet af 

Kjeldsbjerggaard Aps’ irskfødte QUEEN ESTORIL v. Camacho - Shamaness. Hoppen, 

som trænes af championtræner Bent Olsen, havde forud for sæsonen været i Dubai og 

opnået placereringer i to storløb. Efter at være kommet tilbage til Skandinavien vandt 

QUEEN ESTORIL fire sejre på stribe herunder Guineas i både Danmark, Norge og 

Sverige, inden en skade i august måned satte en stopper for sæsonen. 
 

Dansk 2000 Guineas gav efter en tæt opløbskamp sejr til Jens Andersens PRINCETON 

v. Binary File – Belvedere. Hesten er opdrættet af Thomas Dideriksen og trænes af Marc 

Stott i Aarhus. PRINCETON vandt ikke yderligere løb i sæsonen men opnåede en flot 

tredjeplads i Larch Ærespræmie på derbydagen. 
 

Årets derby blev sikkert med seks længder vundet af norsktrænede (Cathrine Erichsen) 

MASTER BLOOM v. Pastorius – Milibloom. Den svenskopdrættede derbyvinder ejes af 

svenske IKC Racing og er opdrættet af Inge Knutsson og Stall Reuterskiöld HB. 

MASTER BLOOM fik en helt fantastisk flot sæson med syv sejre i ni starter. Udover at 

være først i mål i Dansk Derby sejrede MASTER BLOOM bl.a. også i både Norsk St. 

Leger og Svenskt St. Leger. 
 

Dansk Oaks fik en lidt overraskende vinder i IRON LADY v. Royal Experiment – 

Folita, som er opdrættet i Danmark af Einar Nagell-Erichsen. Hesten ejes I/S Horse 

Team, som er en ny ejerkonstellation inden for galopsporten, som dermed fik en klassisk 

vinder i første forsøg. Bent Olsen træner IRON LADY, som udover Oakssejren vandt 

yderligere to sejre i sin treårssæson. 
 

Også årets sidste klassiske løb, Dansk St. Leger, var i 2018 åbent for både treårige og 

fireårige heste, og det blev Galop Kompagniets fireårige STEINWAY v. Appel Au 



Maitre - Acqualina Beauty som løb af med sejren. I 2017 var STEINWAY i øvrigt 

blevet nummer to i Dansk St Leger. Hesten, som er opdrættet af Stutteri Hjortebo og 

trænes af Søren Jensen, havde en særdeles flot sæson i 2018, hvor den udover sin 

klassiske sejr vandt yderligere tre løb herunder Dansk Breeders’ Cup.  
 

Blandt sæsonens store begivenheder bør også nævnes, at det i Scandinavian Open 

Championship (Gr.3) for en sjælden gangs skyld gav sejr til en danskopdrættet hest, 

Odessas Racings skimlede femårige EFESOS v. Royal Experiment – Salida. Kun en 

enkelt gang er det tidligere sket, at vores største internationale løb er blevet vundet af en 

danskopdrættede hest; det var i 2009, da PEAS AND CARROTS vandt løbet. EFESOS 

er opdrættet på Fyn af Stutteri Nova og trænes af Bent Olsen. 

 

Publikationer 
 

Foreningen udgiver en række publikationer, herunder Dansk Væddeløbsårbog, Dansk 

Stambog for Fuldblod, Hingstekatalog, Auktionskatalog og Propositionshæfte for 

samtlige løb på de fire danske baner. Dansk Væddeløbskalender publiceres på 

Foreningens hjemmeside.  

 

Dansk Galops Voldgiftsret 
 

Foreningens voldgiftsret afgjorde i 2018 fire sager. I tre af sagerne havde hesteejere 

anket over beslutninger truffet af Klampenborg Galopbane og Jydsk Væddeløbsbane, 

medens den fjerde sag vedrørte en disciplinærstraf, som Dansk Galop efter henstilling 

fra Klampenborg Galopbane havde idømt en jockey over en forseelse på en hverdag. I 

ingen af sagerne fik appellanterne medhold. 
 

Landsudvalget for Heste 
 

Dansk Galop er i sin egenskab af opdrætterforening for fuldblodsavlen medlem af 

Landsudvalget for Heste sammen med 29 andre hesteracers avlsforeninger, og det er i 

Landsudvalgets regi, at hestesektorens interesser er blevet varetaget bl.a., da der skulle 

træffes fælles forholdsregler i forbindelse med udbruddet af smitsom influenza i 

væddeløbsstalde i England.  
 

Skandinavisk samarbejde 
 

Dansk Galop var vært for den årlige skandinaviske konference, hvor ledelserne for de tre 

landes hovedorganisationer mødtes og bl.a. fastlagde sæsonplanen for 2018. Fra 

foreningens side lagdes der endvidere igen op til et mere udbygget og integreret 



samarbejde mellem de tre hovedorganisationer. Dansk Galop mener således, at der kan 

opnås store besparelser og fordele ved et tættere administrativt samarbejde, ligesom også 

hesteejere og opdrættere vil kunne lettes for administrative byrder. Fra norsk og svensk 

side er man dog fortsat noget betænkelig ved at indgå i et mere forpligtende økonomisk 

samarbejde. 

 

Internationale relationer 
 

Internationalt styres galopsporten af The International Federation of Horseracing 

Authorities (IFHA), som Dansk Galop er medlem af sammen med søsterorganisationer i 

59 andre lande. IFHA har i International Agreement on Racing, Breeding and Wagering 

fastlagt rammerne for galopsporten herunder avlen af fuldblodsheste. Det er således 

IFHA der har bestemt reglerne for registrering og stambogsføring af fuldblodsheste samt 

for udveksling af heste mellem landene.  
 

Under IFHA ligger de regionale hovedorganisationer - for Europas vedkommende i 

EMHF (European and Mediterranean Horseracing Federation), der blev stiftet i 2010, og 

som bl.a. bistår de mindre lande med rådgivning om bekæmpelse af doping samt ved 

afholdelse af kurser for officials, hvilket Foreningen har nydt godt af. Flere af vore 

løbsdommere har således været på kursus afholdt af EMHF. 
 

Foreningen er ligeledes underlagt the European Pattern Committee, som er det organ, 

som beslutter hvilke løb, der skal have Gruppeløbsstatus og i givet fald i hvilken 

kategori.  
 

Endelig er Foreningen også medlem af den europæiske opdrætterforening EFTBA, i hvis 

bestyrelse Dansk Galops formand Nick Elsass er vice-president. Gennem EFTBA er 

Foreningen medlem af European Horse Network, som er en stærk EU-

lobbyorganisation, der omfatter hele hestesektoren, og som har formået at få EU-

handelsdirektiv ændret således, at direktivets meget skrappe reklamationsregler 

fremover ikke gælder for heste og andre dyr. 
 

Et af de emner, som optager de internationale organisationer, er i øvrigt konsekvenserne 

af Brexit. 
 

Afslutning 

 

Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med aktuelle emner, som er vigtige for galopsporten. 

Foreningens medlemmer er altid meget velkomne til at komme med ideer og forslag, 

som herefter vil blive behandlet af bestyrelsen. 


