
Erfarne	  kræfter	  der	  er	  klar	  til	  sæson	  2020	  
	  
Jens	  Højbjerg	  er	  med	  sine	  70	  år	  en	  erfaren	  nordjysk	  amatørtræner,	  som	  fortsat	  
holder	  fast	  i	  galopsporten.	  Jens	  bor	  sammen	  med	  sin	  bedre	  halvdel	  Benthe	  på	  en	  
ejendom	  lidt	  udenfor	  Brønderslev.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Jens	  fortæller:	  	  
	  
Vi	  har	  boet	  på	  ejendommen	  siden	  1992.	  I	  stalden	  er	  der	  plads	  til	  5	  heste,	  og	  vi	  
har	  gode	  foldmuligheder,	  med	  meget	  plads	  til	  at	  hestene	  kan	  få	  lov	  til	  bare	  at	  
være	  heste.	  Vores	  træningsbane	  er	  800	  m.	  lang	  og	  underlaget	  består	  
overvejende	  af	  sand.	  Vores	  træningsbane	  er	  en	  rigtig	  naturbane	  med	  træer	  
rundt	  omkring	  sig	  samt	  et	  bakket	  terræn.	  Udover	  vores	  træningsbane	  er	  der	  
også	  gode	  muligheder	  for	  at	  ride	  i	  skoven,	  sådan	  at	  vi	  kan	  afveksle	  træningen.	  
Afvekslingen	  er	  i	  det	  hele	  taget	  noget	  vi	  vægter,	  for	  at	  holde	  humør	  på	  hestene.	  	  

Vera	  Volkova	  
	  



	  
Jeg	  startede	  ud	  med	  fuldblodshestene	  i	  1965,	  
hvorefter	  jeg	  investerede	  i	  min	  første	  galophest	  i	  
1971.	  Det	  var	  en	  hoppe	  ved	  navn	  Gråspætten,	  
som	  jeg	  havde	  glæde	  af	  i	  9	  sæsoner	  som	  
løbshest.	  Udover	  de	  9	  sæsoner	  som	  løbshest,	  fik	  
Gråspætten	  også	  tre	  føl.	  	  
	  
Det	  bedste	  resultat	  jeg	  mindes	  som	  træner,	  må	  
være	  da	  jeg	  opnåede	  en	  4.	  plads	  i	  Jyllandsløbet.	  
Hesten	  var	  Questionmark,	  som	  jeg	  dog	  ikke	  var	  
ejer	  af,	  men	  udelukkende	  havde	  i	  træning.	  	  
	  
En	  af	  de	  bedste	  heste	  jeg	  har	  haft,	  var	  Dolly	  Face.	  
Dolly	  Face	  vandt	  Albani	  Store	  Sprint	  to	  gange	  i	  
vores	  regi,	  og	  startede	  6	  gange	  i	  dette	  løb	  uden	  
at	  være	  udenfor	  præmierækken.	  Sidste	  gang	  han	  

startede	  i	  Albani	  Store	  Sprint	  var	  han	  5.	  over	  mål.	  Jeg	  overtog	  Dolly	  Face	  som	  3	  
års,	  og	  han	  løb	  væddeløb	  indtil	  han	  var	  11	  år	  
gammel.	  	  
	  
Jeg	  gik	  i	  gang	  med	  at	  ride	  galopheste,	  fordi	  jeg	  
som	  15	  årig	  var	  lille	  og	  i	  stand	  til	  at	  ride	  55	  kg.	  
Jeg	  tænkte	  derfor	  at	  det	  passede	  godt	  til	  mig,	  og	  
jeg	  har	  ikke	  sluppet	  galophestene	  siden.	  Jeg	  
kendte	  dengang	  nogen	  som	  havde	  galopheste,	  
hvor	  jeg	  hjalp	  til	  med	  at	  træne,	  og	  herefter	  kom	  
jeg	  ud	  at	  ride	  løb.	  Sporten	  har	  altid	  fascineret	  
mig.	  Det	  der	  fascinerer	  mig	  allermest,	  er	  helt	  
klart	  at	  få	  en	  hest	  som	  ikke	  helt	  har	  slået	  til	  i	  
tidligere	  regi,	  for	  så	  at	  se	  om	  det	  kan	  vendes	  til	  
gode	  resultater.	  Jeg	  tror	  på,	  at	  heste	  med	  en	  god	  
afstamning	  som	  ikke	  tidligere	  har	  foldet	  sig	  helt	  
ud,	  indimellem	  har	  godt	  af	  et	  miljøskifte.	  Jeg	  
synes	  det	  er	  sjovt,	  at	  finde	  en	  lidt	  billigere	  hest,	  

Snowy	  	  



for	  derefter	  at	  se,	  om	  det	  er	  muligt	  for	  den	  at	  slå	  til	  hos	  os.	  	  
	  
Det	  er	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  hestene	  trives	  og	  er	  i	  godt	  humør,	  men	  også	  at	  de	  har	  en	  
god	  grundform.	  Samtidig	  er	  det	  vigtigt	  for	  mig	  at	  balancere,	  så	  hestene	  får	  den	  
træning	  de	  skal	  have,	  men	  ikke	  bliver	  overtrænet.	  Både	  humør	  og	  god	  
grundform	  er	  nødvendigt,	  for	  at	  de	  kan	  præstere.	  	  
	  
Jeg	  har	  i	  år	  to	  heste	  i	  stalden:	  
	  
Vera	  Volkova	  som	  er	  en	  gammel	  kending,	  og	  Snowy	  som	  vi	  også	  havde	  sidste	  år.	  	  
	  
Snowy	  har	  en	  fantastisk	  afstamning,	  men	  har	  ikke	  præsteret	  op	  til	  det,	  jeg	  tror	  
på	  at	  hun	  kan.	  Det	  er	  min	  forhåbning	  at	  hun	  finder	  melodien,	  og	  lever	  lidt	  op	  til	  
sin	  afstamning.	  Vi	  skulle	  gerne	  få	  meget	  glæde	  af	  hende,	  hvis	  hun	  lever	  op	  til	  
noget	  af	  det	  hendes	  afstamning	  indikerer,	  at	  hun	  indeholder.	  	  
	  

Vera	  Volkova	  er	  i	  år	  
rigtig	  godt	  tilpas,	  og	  
rigtig	  fit.	  Jeg	  håber,	  at	  
hun	  går	  ligeså	  godt	  i	  
sæson	  2020,	  som	  hun	  
gjorde	  i	  den	  første	  
sæson	  i	  vores	  regi.	  Hun	  
er	  en	  rutineret	  dame,	  så	  
mon	  ikke	  hun	  kan	  indfri	  
vores	  forhåbninger,	  
såfremt	  hun	  forbliver	  
frisk	  og	  i	  orden.	  
	  

Vi	  havde	  generelt	  en	  rigtig	  dårlig	  sæson	  i	  2019.	  Hestene	  underpræsterede,	  og	  vi	  
døjede	  hele	  sæsonen	  igennem	  med	  virus	  i	  stalden.	  Vi	  håber,	  at	  alting	  spiller	  
bedre	  i	  2020,	  og	  at	  vi	  ikke	  skal	  døje	  med	  virus	  igen.	  Hestene	  virker	  heldigvis	  
godt	  tilpas	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  	  
	  
	  

Phoebe	  (2015)	  



Jeg	  synes	  det	  er	  en	  skam,	  at	  amatørtrænerne	  ikke	  bliver	  lidt	  mere	  værdsat.	  Ved	  
at	  nedsætte	  omkostningerne	  ville	  man	  kunne	  lokke	  flere	  mennesker	  ind	  i	  
sporten,	  fremfor	  at	  flere	  stopper.	  Det	  skal	  være	  sådan,	  at	  man	  også	  kan	  have	  
galophest	  som	  en	  sund	  fritidsinteresse,	  på	  højde	  med	  mange	  andre	  
fritidsinteresser,	  uden	  at	  startomkostningerne	  bliver	  for	  dyre.	  	  
	  
På	  det	  seneste	  er	  der	  sket	  tiltag,	  hvor	  indskuddet	  er	  nedsat.	  Dette	  er	  klart	  noget	  
jeg	  bifalder,	  og	  jeg	  håber	  på	  flere	  tiltag	  af	  den	  slags.	  De	  heste	  der	  ikke	  slår	  til	  i	  de	  
bedre	  løb	  skal	  i	  omløb,	  så	  bredden	  også	  får	  heste.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  der	  skal	  være	  
plads	  til	  bredden,	  da	  det	  er	  her	  grundlaget	  ligger.	  Om	  løbene	  hedder	  klasse	  3,	  4	  
eller	  5	  gør	  ikke	  den	  store	  forskel	  spilmæssigt,	  og	  eliten	  kan	  ikke	  bære	  det	  alene.	  
Eliten	  skal	  fortsætte	  med	  at	  være	  eliten,	  men	  det	  er	  bredden	  der	  skal	  være	  
sportens	  fundament.	  	  
	  
	  
	  

Riverboat	  (2010)	  	  


