ANPARTSPROJEKT
STALD CHALLENGER 2019

BLIV MEDEJER AF SEKS 2-ÅRINGER MED
DEN FLERFOLDIGE AVLSCHAMPION
GREAT CHALLENGER SOM FAR

Kære kommende deltager i Stald Challenger 2019

Med etableringen af Stald Challenger 2019 er det mit håb at skabe
rammerne for et ambitiøst anpartshesteprojekt på ungheste i F-årgangen.
Det er målet at være repræsenteret i de danske årgangsløb for Fårgangen.
Projektet er baseret på seks nyblevne 2-åringer, alle efter Great
Challenger (US), som har vist sin berettigelse i dansk travavl gennem
blandt andet Orali, Tano Bork, Rusty Dust, Only The Lonely, Bikini, Cuba
Libre Ice, C D, Valokaja Hindø, Patricia Hastrup og Confidence.
Projektet vil endvidere være baseret på anvendelse af anerkendte
catchdrivere i stort omfang.
Styrken ved projektet er, at næsten uanset hvordan den enkelte hest
måtte udvikle sig, så vil der altid være heste at følge i løb.
Udover de sportslige mål, vil projektet også indeholde sociale elementer.
Der vil blandt andet hver sommer blive arrangeret grillaften på
Hovhedegaard Hestecenter samt andre ting i tilknytning til hestenes
løbsdeltagelse.
Det er desuden mit håb, at etableringen af dette anpartshesteprojekt kan
give inspiration til at der igangsættes andre projekter til gavn for
hestevæddeløbssporten i Danmark.

Velkommen til projektet!
Travtræner Kaj Jensen

Projekt Stald Challenger 2019
Travtræner Kaj Jensen udbyder et anpartshesteprojekt omfattende seks
nyblevne 2-åringer, som alle har Great Challenger som far.
Projektets indhold og hovedvilkår er beskrevet herunder.

Formål med projektet
Der er tale om et unghesteprojekt, hvor hovedformålet er deltagelse i de
danske årgangsløb for F-årgangen.

Antal anparter
Der udbydes 50 anparter. En anpart kan erhverves af flere personer i
forening, dog således at der udpeges én person, som varetager alle
økonomiske forhold vedrørende anparten.

Projektets løbetid
Projektet løber til udgangen af 4-årssæsonen for F-årgangen, dvs.
december 2021. Der kan ikke træffes beslutning om forlængelse af
projektets løbetid. Ophører travtræner Kaj Jensen som registreret
travtræner inden projektperiodens udløb, ophører projektet ved salg af
projektstaldens heste som anført under afsnittet om projektophør.

De seks 2-åringer omfattet af projektet er:


Fabiola K (Great Challenger e. Farina K v. Lindy’s Crown) – hoppe



Ferrari Gardenia (Great Challenger e. Stella Garbo v. Legendary
Lover K) – hingst



Forever Ice (Great Challenger e. Jolly Dust v. S J’s Photo) – hingst



Fox On The Run S (S) (Great Challenger e. Glory Best v.
Muscles Yankee) – hingst



Freestyle (Great Challenger e. Honda Gilbak v. Victor Victor) –
hoppe



Funny Gardenia (Great Challenger e. Lady Windswept v.
Eartquake) – hoppe

Alle seks 2-åringer er tilkørt af travtræner Kaj Jensen og er godt på vej.
Det forventes, at minimum et par stykker vil være klar til 2-årsløbene.
Dyrlæge Jonas Nørgaard fra Højgård Hesteklinik har foretaget en
handelsundersøgelse af alle seks 2-åringer, hvilket ikke har givet
anledning til bemærkninger.

Investeringssum
De seks 2-åringer overføres til projektet for 58.000 kr. + moms = 72.500
kr. for hver enkelt hest, eller 348.000 kr. + moms = 435.000 kr. i alt.
Investeringen pr. anpart er således 6.960 kr. + moms = 8.700 kr. ved
tegning af en anpart.
Der tegnes livsforsikring på samtlige seks heste.

Løbende drift
Kaj Jensen påtager sig risikoen for den løbende drift, således at der ikke
opkræves større løbende indbetalinger end fastsat nedenfor.
Der er beregnet et samlet driftsbudget for den løbende drift, der danner
baggrund for den månedlige indbetaling på 900 kr. + moms = 1.125 kr.,
som er fast i hele projektets løbetid.
Det månedlige driftsbudget er fastlagt således:





Træning af seks heste á 30 dage á 150 kr. pr. dag
Indskud til årgangsløb: Seks heste á gennemsnitligt 1.000 kr./md.
Sko, dækken, vaccination m.m. 1.000 kr./md. i gennemsnit
Dyrlæge: Seks heste á 1.000 kr./md. i gennemsnit

I alt pr. måned ekskl. moms
I alt pr. måned ekskl. moms pr. anpart

27.000 kr.
6.000 kr.
6.000 kr.
6.000 kr.
45.000 kr.
900 kr.

Løbende drift fortsat…
Den månedlige udgift på 900 kr. + moms = 1.125 kr. faktureres via Jydsk
Væddeløbsbane til hver enkelt anpartshaver. Det er aftalt, at
projektadministrationen fremadrettet skal foregå via projektmodulet
”shareahorse”, som pt. (januar 2019) er under udvikling af Dansk
Hestevæddeløb.
Såfremt antallet af heste reduceres i projektperioden, reduceres den
løbende indbetaling forholdsmæssigt.
Herudover vil der tilgå projektet præmieindtægter med fradrag af
løbsudgifter i form af blandt andet transport, trænerprocenter,
løbsindskud (udover indskud til årgangsløbene).
Der udarbejdes for hvert år et regnskab. Der foretages udlodning af 75%
af et eventuelt overskud for henholdsvis 2019 og 2020. Ved projektets
udløb udbetales et eventuelt restoverskud, hvorimod et eventuelt
underskud ikke kan opkræves hos anpartshaverne. Ved opgørelsen af
overskud/underskud indgår salgsprisen for de af projektet omfattede
heste.
Hvert år trækkes lod blandt anpartshaverne om eventuelt vundne
ærespræmier.

Løbende beslutninger
Travtræner Kaj Jensen varetager den sportslige drift af anpartsstalden.
Travtræner Kaj Jensen forpligter sig til løbende at informere
anpartshaverne om den sportslige udvikling hos projektets heste.

Beslutning om salg af en eller flere af projektstaldens heste før
projektophør kræver minimum tilslutning fra 75% af anpartshaverne.
Endvidere har travtræner Kaj Jensen pligt til at indkalde til møde blandt
anpartshaverne, såfremt minimum 15% af anpartshaverne ønsker dette
med henblik på salg af en eller flere af projektstaldens heste før
projektophør. Salgsproces skal følge det under projektophør anførte.
Der kan ikke træffes beslutning om køb af heste.

Ved projektophør
I december 2021 iværksætter travtræner Kaj Jensen salg af hestene på en
åben auktionsplatform anvist af Dansk Hestevæddeløb. Omkostninger
hertil betales af salgsprisen.

Udtræden
Såfremt en anpartshaver ønsker at udtræde før projektophør, kan denne
afhænde sin anpart til en af de øvrige anpartshavere. Meddelelse herom
skal ske til travtræner Kaj Jensen.
Såfremt ingen af de øvrige anpartshavere er interesseret i at overtage den
ledige anpart, kan anpartshaveren efter tilladelse fra Kaj Jensen sælge til
tredjemand.

Misligholdelse
Såfremt en anpartshaver efter normalt påkrav ikke har betalt den
månedlige ydelse, og denne er forfalden med mere end tre måneder, har
Kaj Jensen ret til at ekskludere den pågældende. Vedkommendes
rettigheder bortfalder herefter i sin helhed. Kaj Jensen indtræder herefter
som anpartshaver vedrørende den omhandlende anpart.

PRÆSENTATION AF HESTENE I PROJEKTET

Træning på Hovhedegård Hestecenter

Great Challenger fremvist til Åbent Hus på Hovhedegård 2018

FABIOLA K
Hoppe v. Great Challenger e. Farina K (Lindy’s Crown)

FERRARI GARDENIA
Hingst v. Great Challenger e. Stella Garbo (Legendary Lover K)

FOREVER ICE
Hingst v. Great Challenger e. Jolly Dust (S J’s Photo)

FOX ON THE RUN S (S)
Hingst v. Great Challenger e. Glory Best (Muscles Yankee)

FREESTYLE
Hoppe v. Great Challenger e. Honda Gilbak (Victor Victor)

FUNNY GARDENIA
Hoppe v. Great Challenger e. Lady Windswept (Earthquake)

Tegningsblanket
Undertegnede:
Navn:

____________________________

Adresse:

____________________________

E-mail:

____________________________

Telefon:

____________

tegner hermed ____ (anfør antal) anpart(er) i Stald Challenger 2019.
Jeg har læst indhold og vilkår gældende for projektet jf. særskilt
beskrivelse.
Tegningsblanketten skal afleveres til travtræner Kaj Jensen, og herefter
fremsender Jydsk Væddeløbsbane faktura på 6.960 kr. med tillæg af
moms i alt 8.700 kr. pr. tegnet anpart.
Betaling af faktura skal foretages til den på fakturaen anviste bankkonto,
som er oprettet i regi Jydsk Væddeløbsbane. Beløbet frigives først, når
projektet er endeligt etableret.
Tegning af anpart(er) er først gældende, når betaling er foretaget.
Underskrift og dato:
____________________________

