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Nyhedsbrev 
Monte: 

Vi arbejder på at indføre ”Lundens Montemesterskab” og sigter på, at det løber af 

stablen i november. Der bliver taget kontakt til de aktive og fundet et oplæg til 

propositionen og evt. sponsor. Deadline august. 

 

Løbsserie i handicap: 

Grundet sponsor ændres ”Grøn løbsserie” til ”Duvil/Balios Hestefoder løbsserie”.  

De indledende afdelinger foregår 24/9, 22/10 og 12/11 – herudover kommer finalen.  

Ud over præmie er der 1 sæk foder til de 6 første i de indledende afdelinger.  

I finalen er der sejrsdækken og ærespræmie samt 12 sække til nr. 1 - 8 sække til nr. 2 

– 5 sække til nr. 3 

I finalen er hestene startberettigede efter indvundne point op til 15 startende. 

 

Ændring af formberegningen i handicap: 

Fra amatørklubbens side er der blevet arbejdet på at skabe et mindre subjektivt 

system til at sætte hestene ind i puljeløb/handicap/formløb. 

Formålet har været at skabe et system, som indeholder færre subjektive vurderinger. I 

håb om, at det kan give os endnu bedre oplevelser og derigennem styrke interessen 

for at deltage i disse løb - med et stigende antal heste til følge. 

Vi har bl.a. ladet os inspirere af travsporten på Malta, hvor man kører de fleste løb 

efter sådan et system. 

Vi holder orienteringsmøde i Tutten på Skovbo onsdag 17. august. kl. 19 

Alle er meget velkomne - også dem der aldrig kunne tænke sig at starte i 

handicapløb, samt interesserede fra andre baner. Hvis I melder jer til, så sørger vi for 

en sandwich og en sodavand. 

Tilmelding til Jørgen Sthelis – mail: js@sthelis.dk sms: 24 21 47 37 

Princippet er, at hestene sættes ind på ”pointlisten” af formberegneren, da flere 

regneeksempler har vist, at et ”objektivt” pointsystem ikke bliver ”retfærdigt” for ret 

mange ved entre i systemet.   

Derefter tildeles der point i løbene: Plus point til dem i præmierækken, og minus 

point til dem udenfor præmierækken – og pointtallene kan findes på nettet. 

I løbene sættes hestene derefter ind for hver 20 meter, efter hvor mange point de har. 

mailto:js@sthelis.dk
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Der foretages stadigvæk prøveberegninger på pointskalaen, men den skal være klar 

inden udgangen af august. 

Ved større tilslutning til løbene kan der endvidere på længere sigt udskrives såvel 

autostart som deles løb. 

Der startes op i oktober – med løbende evaluering. Der opfordres endvidere til en vis 

forståelse, da utilsigtede situationer kan opstå. 

 

Matcher: 

Vi har indtil videre afviklet 4 matcher i år - 2 på udebane og 2 på hjemmebane. 

Den første match SweDan Cup på Jägersro, klubbens ældst eksisterende 

matchsamarbejde, blev der lavet referat af i tidligere nyhedsbrev. 

 

Lunden – Solvalla den 16. juli på Lunden  

Det var en stor succes såvel sportsligt som kammeratligt. Selve matchen blev en 

spændende affære hvor favoritten Zorn Brick længe så ud til at tage sejren hjem, men 

på en super finish nåede Global Rhapsody med Glenn Elo akkurat fordi på 

målstregen.  

Det skal bemærkes, at vi fik stor hjælp fra trænerne, som stillede nogle rigtig fine 

heste til rådighed, hvilket var stærkt medvirkende til det fine løb. 

Efterfølgende har Solvalla fundet anledning til at udtrykke deres meget store 

tilfredshed med hele arrangementet. 

 

Halmstad – Lunden den 29. juli i Halmstad 

Grundet de nye anmeldelses regler i Sverige (central anmeldelse til Stockholm), blev 

matchen i sidste øjeblik ændret til 5 mod 5, da der kun var anmeldt 10 heste. Det blev 

selvfølgelig ikke bedre af, at den hest, Jørgen Sthelis skulle køre, blev slettet. 

Selve matchen blev på svenske premisser, således blev Per Damberg var bedst 

placerede dansker på en 4. plads. 

Efter matchen havde vi nogle rigtig fine timer sammen vore svenske venner, her 

drøftede vi hvorledes de fremtidige matcher skulle organiseres. Der var enighed om, 

at det skulle forsøges at få en tredje part med som tidligere, derfor undersøges 

muligheden for såvel en Tysk som en Fransk tredje part. 

 

Lunden – Bornholm den 6. august på Lunden 

En tidlig tradition blev gennemført med denne match, dog i et noget anderledes set up 

end før. Vi forsøgte os med en match for vores formløbere, og ud fra den stemning 

der herskede under hele arrangementet, må vi sige, at det var en succes. Vi glæder os 

allerede til næste år, hvor vi skal have 6 ekvipager over og prøve verdens mindste 

travbane. Det skal bemærkes, at fundamentet for aftalen er, at Torben Dahl har tilbudt 

at transportere hestene frem og tilbage for 6.000 kr. 
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Selve matchen blev faktisk et seværdigt opgør, hvor 2 heste til sidst trak fra og gav 

hinanden en god dyst. Magnus Tax og Iver Jessen viste sig, trods 100 m tillæg, som 

den stærkeste foran den fint gående Timuna Shadow med Martin Sjøholm Jensen. 

Det bliver spændende at se hvorledes vore heste, til næste år, klarer de bornholmske 

sving. 

 

De kommende matcher er: 

 18. september Ungarn/Jägersro/Lunden på Lunden 

 22. oktober SweDan Cup returmatch på Lunden 

 5. november Åby/Bjerke/Lunden på Lunden 

 

Derudover inviterer amatørklubben til gratis foredrag med Rikke Buhl fredag d. 12/8 

kl. 19 i Tutten på Skovbo. 

Der er kun 22 pladser tilbage med sidste tilmelding torsdag 11/8 kl 18.  

Tilmeld dig Dennis Pedersen på 22263054. 

 

Heste dyrlæge og ph.d. Rikke Buhl er som den første i Danmark udnævnt til 

professor i hestens kardiologi. Hun er ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet og blandt de mest toneangivende eksperter inden for 

hestekardiologi i verden 

Professor Rikke Buhl er blandt de mest toneangivende eksperter inden for 

hestekardiologi i verden. Rikke Buhl har forsket i hestens kardiologi i 15 år. Hestens 

hjerte er helt unikt blandt pattedyrene, da det er ekstraordinært stort i forhold til 

kropsvægten, og samtidig besidder en kolossal pumpekapacitet. 

 

Forskningsgruppen omkring Rikke Buhl har særligt fokus på hjertet og dets 

forandringer under træning. Blandt andet vil forskere gerne forstå de pludselige 

dødsfald, som ses blandt intenst trænede sportsheste. Dødsfaldene er en gåde, og de 

ses også hos mennesker, der træner. 

 

Hjerteflimmer hos heste og mennesker 

Gruppen forsker i, om defekte kaliumkanaler i hjertet kan forklare de tragiske 

dødsfald. Desuden beskæftiger forskerne sig intenst med hjerteflimmer, som hesten – 

i lighed med mennesket – er særligt følsom overfor. Som noget helt unikt på 

verdensplan har forskergrupper på Panum, Rigshospitalet og medlemmer af Rikke 

Buhls forskergruppe derfor i fællesskab udviklet en heste-hjerteflimmermodel, hvor 

heste med hjerteflimmer studeres i detaljer, for bedre at forstå udvikling og 

behandling af hjerteflimmer – til gavn hos både heste og mennesker. 

 

https://www.facebook.com/dennis.pedersen.357
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Rikke Buhl er født i 1971 og opvokset i Midtjylland og Himmerland. Hun blev 

uddannet til dyrlæge i 1999, og opnåede ph.d.-graden i 2004. Rikke Buhl er blevet 

udpeget af den amerikanske dyrlægeforening AVMA, som værende blandt de syv 

mest toneangivende eksperter inden for hestekardiologi i verden. Privat bor hun på 

Frederiksberg sammen med sin mand og i alt fem børn. 

 

 


