
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på www.johnfriis.dk 

Leif Olsen & Team Friis præsenterer: 

Team Don 
Anpartsprojekt på hesten Don, lillebror til Barok 
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Prospekt for Team Don 
Team Friis giver dig nu mulighed for at komme med i et spændende anpartsprojekt. Udgangspunktet er Baroks lillebror, 

Don. Hesten skal være centrum for en masse sociale aktiviteter, og han kan følges på Facebook hvor vi løbende vi 

opdatere med hvordan hans liv som travhest forløber. 

Præsentation af Don 

Don er en flot 1 års hingst, der er blevet kørt til i starten af 2016. Han er en utroligt charmerende rød hingst, med de 

rigtige Tarok aftegn! Han har fra starten af har vist en skønt sind, og han har gjort alt det som er blevet krævet af ham. 

Han er tilmeldt alle storløb som 2,3 og 4 års, og det er vores store mål at komme til start i disse!  

Don er efter Our Love og Happy GT og han er dermed lillebror til Barok. Our Love var en tophest, der i få starter tjente 

over 2 mio. kr. Han er en forholdsvis ny avlshingst og de første afkom efter ham i Danmark er kun 3 år. Happy GT var 

selv en fin væddeløber, med Tarok som morfar løber der stærke gener i hendes afstamning. Hendes afkom har også vist 

sig at være rigtig talentfulde, hvor især Red Runner Morgan står stærkt med 12 sejre. Derudover er hun også mor til 

Barok, som også viser rigtig fine takter som væddeløber. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don’s storesøster Barok, med mere end 16.000 anpartshavere 
 

Formålet med anpartsstalden er at vi skal have skabt et fællesskab omkring Don, hvor vi både laver arrangementer på 

travbanen, samtidigt med at der bliver skabt et online fællesskab, hvor oplevelser og billeder af Don kan deles med alle 

anpartshavere! 
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Præsentation af Team Friis & Leif Olsen 

Team Friis er en af Danmarks førende travstalde, og ligger kontant i toppen af landets trænerstalde. 

Teamet består af træner John Friis, træner Morten Friis, jockey Kasper K. Andersen samt en masse hjælpere i stalden. 

Ansigtet udadtil er hovedsageligt Morten Friis, der deltager i de fleste store løb herhjemme, samt Sverige. Morten 

deltager i omkring 400 løb årligt, og ligger i toppen af den danske kuskeliga, hvilket også betyder at han har været fast 

deltager i DM for travtrænere – hvor de 12 bedste kuske hvert år deltager. 

Morten har 2 gange vundet titler til Hestesportens Galla, som årets komet, og selvom han kun er 32 år, har han slået sit 

navn fast i Danmark som en af de bedste kuske. Derudover har han været den mest vindende kusk på hjemmebanen 

Skive Trav i både 2010 og 2011. 

         

John Friis har opbygget staldens fundament over de sidste 35 år, hvor han har været travtræner i Danmark. Han har 

været træner i en branche med hårde betingelser og formået at holde resultaterne på et godt niveau, hvor han har 

taget tæt ved 1.100 personlige sejre. Som kusk står han nu lidt i baggrunden for Morten som varetager størstedelen af 

starterne, men han kører stadig ca. 100 løb årligt.  

Ud over John og Morten har vi tilknyttet jockey Kasper K. Andersen, der var Danmarks mest vindende jockey i 2014. Han 

kommer med mange års erfaring fra Sverige og er absolut blandt de største talenter inden for dansk travsport! 

Leif Olsen er mangeårig travtræner samt hingsteholder. Leif startede sin karriere inden for travet i Århus, men han 

rykkede til Skive da han startede op som travtræner. Efter liver som travtræner har Leif i mange år været hingsteholder, 

og han har haft hingste som David Raymond, Amer I Can og senest Our Love og Neo Holmsminde. Han har i de senere 

år været et stort aktiv da filmen om Tarok blev filmet, hvor han bl.a. stillede sin folende hoppe til rådighed for filmholdet. 

Føllet som kom til verden var som bekendt Barok, som nu er omdrejningspunkt for Danmarks største anpartsstald.  

Leif vil også være meget aktiv, i denne anpartsstald hvor han vil indtage rollen som ”formand” og han vil løbende 

opdatere medlemmerne med billeder og historier omkring Don på Facebook. 
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Økonomien i Team Don 

Team Don vil bestå af 400 anparter. Prisen pr. anpart er 1.000 inkl. Moms, og herefter vil der ikke være flere udgifter i 

perioden. Projektet igangsættes ved 250 anpartshavere. Projektets løbetid vil være indtil 31/12-2019, dvs. til og med 

hestens 4 årssæson. Inden udgangen af perioden vil hesten blive solgt på auktion. Når projektet er igangsat (forventet 

1. maj) vil Team Friis stå inde for alle udgifter for hesten indtil d. 31/12-19, undtaget evt. salgsomkostninger, samt 

omkostninger til løb, som vil blive modregnet i indtjente præmier. 

Det betyder derfor at du efter indbetalingen af 1.000 kr. ikke vil blive opkrævet mere. 

Præmieindtægter fratrukket løbsomkostninger vil der løbende blive trukket lod om. Der udtrækkes en vinder hver gang 

der er 1.000 kr. indtjent, og hver anpartshaver kan i første omgang kun udtrækkes en gang, og får dermed sin anpart 

gratis. Det samme gælder for avancen ved salget, som også vil blive delt op i udlodninger af 1.000 hvor der trækkes lod. 

Der trækkes også lod om eventuelle ærespræmier, dette vil dog ikke få betydning for om man kan udtrækkes som vinder 

af præmiepenge, eller salgspenge. 

Når projektet er i gangsat vil der blive sendt en velkomstpakke pr mail til hver anpartshaver, hvor der bl.a. vil være 

information vedr. anpartsstalden, samt medlemsnummer. 

Team Friis’s andre anpartsprojekter 
- Team Future 
- Ekstra Bladets Travklub 
- Barok 
- Team Garland 

 
Team Friis har igennem flere år nu haft stor succes med anpartsstaldende, og det har skabt store oplevelser for 

anpartshavere med sejre i både Danmark og Sverige. Vi håber at følge op på succesen med Team Don 

Venlig Hilsen 

Team Friis 
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Vedtægter for Team Don 

§1 Formål: 

Foreningens navn er Team Don og har til formål at skabe sociale aktiviteter omkring hesten Don 

§2 Medlemsbetingelser: 

Medlem er enhver, som er i besiddelse af en gyldigt E-mail med medlemsnummer. Stalden består af 400 anparter. For at 

denne mail sendes kræves det at tilmeldingsblanket er udfyldt samt at betaling af 1.000 kr. er registreret 

§3 Præmier 

Indkørte præmie udbetales, fratrukket start- og løbsomkostninger, i udlodninger af 1.000. Der trækkes lod blandt 

medlemsnumrene. Hvert medlemsnummer kan i første omgang kun udtrækkes en gang. 

§4 Ærespræmier 

Der trækkes lod om eventuelle ærespræmier blandt de medlemmerne, på samme vis som indkørte præmier.  

Har et medlem vundet en ærespræmie, kan denne ikke udtrækkes igen, før alle medlemmer har været udtrukket. Denne 

kan dog godt udtrækkes til indkørte præmier 

 

§5 Økonomi: 

Fra startdato for Team Don, indestår Team Friis I/S for alle omkostninger vedr. Don. Disse omkostninger er bl.a. 

dyrlæge, beslagsmed, samt udgifter til årgangsløb 

§6 Udvalg: 

Der oprettes ved start et udvalg i Team Don, som har den løbende dialog med stalden omkring hesten. Udvalget består 

af 3 personer, hvoraf Leif Olsen er den ene, og dermed opfordrer vi til at 2 medlemmer melder sig til dette udvalg. 

Udvalget kan dog ikke alene træffe beslutninger omkring løbsdeltagelse, træning mm. men de vil løbende have dialog 

med teamet omkring hesten. 

§7 Udmeldelse 

Da der ikke er løbende betalinger, så er det ikke muligt at melde sig ud af anpartsstalden, når der er modtaget et 

medlemsnummer i forbindelse med opstart. 

§8 Opløsning 

Team Don ophører pr. 31/12 2019. Inden denne dato vil der være afholdt en offentlig auktion over Don. Overskuddet fra 

denne auktion dvs. salgspris fratrukket omkostninger, vil herefter blive udtrukket i rater af 1.000 kr. på samme vis som 

præmier og ærespræmier. 

Don sammen med Morten Friis 


