
Arkiv Aalborg Galopforening 2019 og 2020 

 

 
Hestejere, sponsorer, trænere, ryttere og øvrige samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår 

Årets hest - Top 10 
  

  

ÅRETS HEST - Sejr = 21 point, andenplads = 10 point, tredjeplads = 5 point, 

øvrige startende = 1 point (ved ligestilling om årets hest afgør færrest antal 
starter) 

                    

Hest 27.06 21.07 15.08       I alt   Starter 

                    

Desert Eagle 21 21 21       63   3 

Sir Oliver 1 21 21       43   3 

North Bay Sunrise (IRE)   21 21       42   2 



Borodino (IRE) 21 10 1       32   3 

East Meets West (IRE) 10 21 1       32   3 

Legial 21 10 1       32   3 

Endofa Champion   21 10       31   2 

Princeton   21 10       31   2 

Miss Van Winkle (GB) 21 1 5       27   3 

Schumli (GB) 21   5       26   2 

7/8 Nye amatørryttere 

 
Amalie Ettrup og Maybritt Lindstrøm har bestået licensprøven og kan nu kalde sig amatørryttere.  

Stor tillykke til begge. 

Tak til trænerne Mette Fruergaard og Ann Charlotte Wedsgaard for uddannelse af rytterne.  

Har du behov for en Aalborg amatør i løb, eller hjælp til en græsgalop, så de også kan lære 
noget mere, kan Amalie bookes viaTom Fruergård på mobil 4087 9642 og Maybritt kan bookes 
via A C Wedsgaard på mobil 2530 0858  
  

6/8 Generalforsamling 



Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg galopforening. 
torsdag den 20. august 2020, kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes i Pavillonen, Staldsiden, Racing Arena Aalborg, 
Skydebanevej 25, 9000 Aalborg. 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

23/4 OBS ændring generelle bestemmelser 
Ændringer i de generelle bestemmelser i forhold til 2019. 

Gældende for sæsonen 2020 (Provinsgaloppen): 

Præsentation og afcantring 

Der kan ansøges om ”præsentation først eller sidst” mod betaling af et gebyr på 175 
kroner. 

Ansøgning skal se i vægten senest en time før 1. galopløbs 
starttidspunkt. Ansøgningen vil kun blive imødekommet såfremt den 
pågældende hest i sæsonen 2020 har vist at have problemer med 
præsentation og afcantring. 

  

”Læsning i startbokse” 

Læsning i startboks er trænerens ansvar. På alle Provinsens baner kan træneren 
skriftligt ansøge om, at få sin hest læsset sidst mod et gebyr på 175 kroner. 
Starteren beslutter dog suverænt hvilken rækkefølge hestene skal læsses i tilfælde 
af, at der foreligger ansøgninger for flere hestes vedkommende. Heste som er 
vanskelige at læsse, læsses først. 

Ansøgning skal ske i vægten senest en time før 1. galopløbs starttidspunkt. 

Trænerportræt Jens Højbjerg 

Download fil 

Trænerportræt Ann-Charlotte Wedsgaard 

Download fil 

Trænerportræt Ditte Bundgaard 

Download fil 

http://doccdn.simplesite.com/d/d9/2a/286823006453050073/2e58997c-4fd0-4298-bf2b-c86c79954f91/Jens%2BHjbjerg.pdf
http://doccdn.simplesite.com/d/d9/2a/286823006453050073/370c775e-7ff5-4912-b9fe-fc80055ded2f/AC2020.pdf
http://doccdn.simplesite.com/d/d9/2a/286823006453050073/78cb2412-ca7c-42a7-8800-ec633d250758/DitteBundgaard2020.docx


12/3 
OBS ! Generalforsamlingen i aften er aflyst, ny dato vil blive oplyst i løbet af kortere 
tid 

17/2 

  

Galop Award 2019 

  

Ved årets Championats fest den 29/2 2020 skal vi have kåret en vinder af 
Galoppens Award 2019. Hvem der skal hyldes, afgøres af de personer der har betalt 
kontingent til Aalborg Galopforening i 2019. 

Du kan nominere 3 heste, som du skal give henholdsvis 3, 2 og 1 point. 

Senest den 21. februar 2020 skal du sende en mail til info@aav.dk med hvilke 3 
heste du ønsker at nominere samt pointtal for hver enkelt hest. 

Følgende heste er med i kampen: 

Show Of Faith – 3 sejre – kr. 59.800 
Ejer: Stald Søndervang 
Træner: Ann Charlotte Nielsen 

Godsavethequeen – 2 sejre – kr. 32.000 
Ejer: Martin Bundgaard 
Træner: Ditte Bundgaard 

Eftiraath – 2 sejre – kr. 87.158 
Ejer: Stald Søndervang 
Træner: Ann Charlotte Nielsen 

Endofa Champion – 2 sejre – kr. 33.750 
Ejer: Peter Johansen 
Træner: Keld Chr. Karlsen 

North Bay Sunrise – 2 sejre – kr. 40.638 
Ejer: Falkonertjenesten IVS 
Træner: Mette Fruergaard 

Miss Van Winkle – 2 sejre – kr. 47.275 
Ejer og træner: John Nielsen 

  



Venlig hilsen 

  

Stine Nielsen 
formand 

17/2 Alle parter i Gentleman Jack er nu solgt 

 
13/2 Kunne du tænke dig at være med i en galophest?! 
Gentleman Jack er i sæsonen 2020 tilbage i træning hos Tina Mortensen. 
Han vil blive lejet ud i parter, så flere kan få del i glæden af at have en 
galophest. 
DER ER 3 PARTER TILBAGE. 
Ved interesse, bedes du kontakte Tina Mortensen om nærmere 
information. 
Tlf.: 26270608 



 

7/2 2020 
  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg galopforening. 
torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.00 



Generalforsamlingen afholdes i Pavillonen, Staldsiden, Racing Arena Aalborg, 
Skydebanevej 25, 9000 Aalborg. 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Sæt X i kalenderen 

Torsdag den 13/2 2020 afholdes et spændende foredrag i Restauranten på Racing 
Arena Aalborg. Se mere i den vedhæftede fil 

Download fil 

 
23/12  

Medlemmer, hestejere, sponsorer, trænere og andre samarbejdspartnere ønskes en 
glædelig jul 

                            

4/11 
UDSOLGT UDSOLT Galopstald Nordjylland 🙂 UDSOLGT UDSOLGT 

  

Her kommer det vi alle har ventet på. Nemlig muligheden for at være med i en 
galophest, uden at stå med alle udgifterne alene. En gruppe ejere har nemlig indkøbt 
Rita’s Girl, med henblik på at leje den ud i anparter. På den måde kan man, for et 
beskedent engangsbeløb, være med på forreste række, når der dystes om 
førstepladsen. 

http://doccdn.simplesite.com/d/d9/2a/286823006453050073/6b4c6d75-2848-49dc-be52-f620178c4f25/Foderforedrag13022020.docx


Hele oplevelsen ved væddeløb bliver nemlig lige en lille smule sjovere, når man har 
noget på spil. 

Som udgangspunkt vil der blive udstykket 50 anparter á 1000 kr. stykket. 

Man betaler én gang om året og skal efter 1 år, vælge om man vil forny sin anpart. 
Prisen inkluderer alle de udgifter der er på hesten i perioden. 

Rita’s Girl er en 5 års hoppe, som aktuelt har 65 i handicap. Hun løber oftest på 
distancerne 1500-1800 meter. 

Hesten vil komme i træning hos træner Ann-Charlotte Jensen, en meget erfaren 
træner, hvis heste præsterer godt. 

Vi i Aalborg galopforening håber at bringe nogle nye ansigter ind i sporten, og måske 
endda nogle gamle kendinge som savner suset, ved at have sin egen hest med i et 
væddeløb. 

Derfor håber vi også at i vil tage godt imod dette nye tiltag, og støtte op omkring det 
ved at fortælle det til alle dem i kender, som i tror kunne have lyst til at være en del 
af, hvad der forhåbentlig kan blive et vellykket projekt. 

Er du interesseret i en anpart eller har du nogle spørgsmål til projektet er du 
velkommen til at rette henvendelse til Ann-Charlotte på tlf. 25 30 08 58 

Betaling til Sparekassen Vendsyssel, reg nr: 9070 konto nr: 1630 502 116, 
mobilepay 25300858. Husk at oplyse navn ved indbetaling. 

28/10 

Dagens 2 galopløb er desværre aflyst på grund af vand på banen 

Årets hest og flidspræmie 
18/10 

  

Top 5 årets hest 

 

Rex Kalejs – 51 point 

Godsavethequeen – 47 point 

Eftiraath – 42 point 



Børge – 41 point 

Frankthetank, Endofachampion, Miss Van Winkle, Show of Faith – 31 point 

  

Sejr = 21 point, 2. plads = 10 point, 3. plads = 5 point (ved ligestilling afgør 
færrest antal starter) 

  

Flidspræmie 

East Meets West, Jackson Five, Legial, Miss Van Winkle, Show of Faith, 
Sir Oliver – alle har startet 5 gange inden løbsdagen 28/10 

  

Ved lige antal starter sker der lodtrækning 

14/6 

  

Græsgalop den 22. juni er aflyst p.g.a 
forhindringsløb på banen. 

Der er i stedet mulighed for græsgalop 
fredag den 28. juni fra kl. 15.30. Tilmelding 
på tlf. 8881 1207 senest den 27. juni 2019, 
kl. 14 



 
Onsdag 5/6 kl. 17 - bestil bord på tlf. 4070 2230 

Baneprogram 
Baneprogrammet til den 5/6 2019 kan du se ved at trykke på linket herunder 

https://www.danskhv.dk/media/5146789/Aalborg_05-06-19_N.pdf  

 
24/5  

Aalborg Galopforening ønsker Jens Højbjerg stort tillykke med de 70 år i dag.  
Jens har i mange mange år været med i sporten og har haft mange fine heste igennem tiderne. I 
øjeblikket står der 4 heste på træningslisten, heri blandt andet Vera Volkova som snuppede 2 
sejre i 2018, så der er lagt op til en god sæson 2019. I 2020 skal Jens fejres igen, da han her har 
55 års jubilæum som licenshaver i galopsporten.  

22/4 

https://www.danskhv.dk/media/5146789/Aalborg_05-06-19_N.pdf


 
Arbejdsdag i galopstalden 

En god arbejdsdag i vores galopstald er vel overstået. 
Der mødte nogle meget arbejdsomme hjælpere op til en dag med godt vejr og nogle 
gode snakke henover malerspandende. 
Der er blevet skrubbet, skuret, pudset, malet, kalket og gjort rent. 
En dag hvor de fremmødte gav alt hvad de kunne og mere til egentlig. Dejligt at se at 
selvom nogle havde andre planer senere samme dag, alligevel valgte at møde op og 
gøre hvad de kunne. 
Vi i bestyrelsen syntes at der var en dejlig stemning og følte et lille spirende håb for 
en ny og mere social begyndelse. Da der jo har været et ”lille” generations skifte i 
bestyrelsen, vil vi håbe at vi kan finde initiativet til at være lidt mere ”sammen” om 
vores sport. På trods af at vi alle er konkurrenter er vi jo på samme tid afhængige af 
hinanden. 
Lad os da endelig vide hvis i sidder med gode idéer til enten sociale begivenheder 
os 
”galopfolk” imellem. 
Ellers er det jo heller ingen hemmelighed at vores sport altid kan bruge nye 
hesteejere og aktive udøvere. Så hold endelig øjne og ører åbne for alle emner i 
møder på jeres vej, og hvis i ikke selv syntes i kan tilbyde det folk ønsker, så vis 
sporten solidaritet og henvis til en i mener kan imødekomme det. Nogle gange skal 
man tænke over egen dørtærskel for at skaffe udvikling. Og udvikling skal vi altid 
hige efter. 

Med ønsket om en god sæson til alle ”kollegaer” siger vi af hjertet tak til det 
arbejdende folk, som mødte op og hjalp med at gøre galopstalden klar til sæson 
2019. 

Knæk og bræk 

Bestyrelsen 



8/2 Hesteinfluenza 
Retningslinjer for kontakt med og import af heste fra UK 
  
På baggrund af udbruddet af influenza blandt fuldblodsheste i UK indskærpes 
følgende forholdsregler ved kontakt med heste fra områder med udbrud: 
  
1) Undgå al unødig kontakt med stalde og heste i regioner/UK, hvor der er 
konstateret udbrud 
  
2) Hvis der er kontakt til stalde/heste i områder med udbrud (besøg i stalde) skal tøj, 
sko, mobiltelefoner m.v. rengøres med et virusdræbende middel inden kontakt til 
andre heste 
  
3) Undgå import af heste fra UK indtil udbruddet er under kontrol 
  
4) Hvis heste allerede er hjemført, eller er nødsaget til at blive hjemført, bør de 
isoleres i minimum 3 uger i separat stald.  
  
▪ Der skal dagligt tages temperatur på hestene (temperatur skal være under 38,3), 
og hestenes generelle helse skal iagttages 
  
▪ Husk at virus meget let spredes gennem luften (i flere kilometers radius), så 
ventilation i isolationsstalden skal være separeret fra andre stalde  
  
▪ Husk at personalet som tilser hestene i isolation skal være opmærksomme på ikke 
at overføre smitte til raske heste (tøjskifte m.v.) 
  
5) Opdateret og regelret vaccination af alle heste er anbefalet 
  
  
Udbruddet af influenza i UK anses for ekstra alvorligt, idet der er dokumenteret 
sygdom blandt heste, som er vaccinerede. Man mistænker derfor nedbrud af 
vaccinesikkerheden evt. som følge af en ny mutation af virus, som de nuværende 
vacciner ikke dækker mod. Vaccinerede heste vil dog generelt være bedre beskyttet 
mod virus. 
  
Retningslinjerne er fastsat efter drøftelse med SEGES og Dansk Rideforbund. 
  
  
Den 8. februar 2019 Peter Knudsen 

 


