
DET SKAL
VÆRE SJOVT
DET SKAL

VÆRE EN HOBBY
Bag Stald Jupiter på Ravne-
bjerg på Fyn står opdræt-
terne Nina Falck og Gert
Larsen. Galopheste har ud-
gjort en stor del af deres liv,
og de insisterer på, at det
skal være sjovt. Det skal
være en hobby. Ikke en leve-
vej. Nina og Gert har haft et
spændende liv, der fortsæt-
ter. Ønsket er en derbyvin-
der. Det har været tæt på
flere gange. Senest med
Gold Tyranny i fjor. I 2017
havde deres afkom en vin-
derprocent på 29 og en trio-
procent på 68. På Goffs
February Sale i Irland har de
for nylig indkøbt avlshop-
pen, Dark Angel-datteren
Lucys Angel. Den forventer
de sig meget af.
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Det er rart, når man er inviteret ud, hvis
værtstparret straks de hører bilen, kommer
ud af døren med et stort smil om munden
og udbryder: ”Hvor har vi glædet os til jeres
besøg”.

Det gjorde Nina og Gert. Per har besøgt dem
før. Stradivarius er opdrættet på Stutteri Jupi-
ter, og Stradivarius har flere gange overvintret
der. Det var derimod mit første besøg. Per
havde fortalt mig, vi ville blive godt modtaget.
Det skal jeg love for!

EN ImPoNERENDE ANDEDAm
Jeg var overrasket fra start. Jeg forventede mig
en gård i et åbent landskab. Men vi befandt os
i et villakvarter sydvest for Odense. Og jeg
kunne ikke se nogen heste.

”Er du sikker?” spurgte jeg Per, da vi kørte ind
ad indkørslen til en dejlig villa. Det var han.
Han har jo også været der før. Det første jeg så
var - ikke heste - men en andedam. Ved nær-
mere eftersyn rummede den syv forskellige,
sjældne ænder og to forskellige slags gæs. 

Jeg, og min hustru Isabelle, elsker fugle. Og vi
elsker at fotografere dem. Så min dag var alle-
rede reddet. Men dagen kom til at byde på rig-
tig mange andre, spændende og gode
oplevelser.

VARM
VELKOMST!
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Nina og Gert Larsen tilbyder ideelle forhold for
såvel sjældne gæs som dejlige galopheste



Nina og Gert mødtes første gang på Fyns
Væddeløbsbane i 1963. Gert var bidt af
heste fra barnsben og efter et sidespring
med travheste, koncentrerede hans liv sig
om galopheste. Han var i lære som blikken-
slager, men han ejede galophesten Jupiter,
der har givet navn til stalden. og han træ-
nede heste.  

Nina red, og hun ejede en galophest, Egles-
field, som Gert fik lov til at træne. Det blev til
seks andenpladser, og det fik Ninas far, Wil-
liam Falck, til at spørge Gert, om han ikke
kunne finde en hest, der kunne vinde. William
Falck var barnebarn af Falcks grundlægger,
Sophus Falck. I 1988 solgte 3. og 4. genera-
tion af Falck-familien livsværket til forsikrings-
selskabet Baltica.

12 BØRNEBØRN SAmmEN
Nina og Gert faldt for hinanden. De blev ung-
domskærester, og mange troede, at det skulle
være de to. Men sådan gik det ikke. I hvert fald
ikke i første omgang. Der skulle gå 38 år, inden
de blev gift i 2001.  I de mellemliggende år sås
de ofte, men de blev begge gift, og de fik hver
tre børn. I dag har de 12 børnebørn sammen
og et oldebarn. Og hvem der hører hjemme
hvor, det spiller ingen rolle. Til frokost fik vi
hjemmebagt økologisk brød og bl.a. ligeledes
hjemmelavet leverpostej. Et af børnebørnene
ønsker sig i fødselsdagsgave et års forbrug af
Bedstemors leverpostej. Det kan jeg godt for-
stå. Den smagte herligt.
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TRAF HINANDEN
SOM TEENAGERE
PÅ FYNS
GALOPBANE

Personerne bag Stald Jupiter, Nina Falck og
Gert Larsen. Lucys Angel ser på sine nye ejere.

Nina Falck overrækker Ærespræmien i
Falcks Ærespræmie. Gerts mor holder
blomsterne

Gert foran stuehuset, som han selv har bygget.
Det gælder også de velholdte stalbygninger



om formiddagen efter vores ankomst havde
vi fået kaffe og dejligt hjemmebag i have-
stuen med udsigt ikke bare til andedam-
men, men også til de omkringliggende
marker med avlshopper og åringer. og her
begyndte snakken. 

Om ænder og gæs. Så om Grønland, som
Nina og Gert allerede har besøgt og skal be-
søge igen til sommer. Og om Antarktis, som jeg
ikke kunne lade være med at blære mig af at
have besøgt to gange. Men ikke om heste, og
Per begyndte at frygte, at vi aldrig kom til at
tale om dagens emne. Men det gjorde vi.
Stald Jupiter.

”GØR-DET-SELV-mAND”
Gert erhvervede ejendommen i Ravnebjerg for
mange år siden. Der hører fem tønder land til
ejendommen, og der ud over er der 12 tønder
land i forpagtning. Gert er ”Gør-det-selv mand”,
og han har bygget såvel stuehuset som stald-
anlæggene. I dag er der fire avlshopper og tre
hoppeåringer på Stald Jupiter. Ingen af avls-
hopperne har folet endnu.

SENESTE INDKØB
Seneste indkøb er den 5-årige hoppe Lucys
Angel efter den meget succesrige avlshingst
Dark Angel. Han har nu i flere år hørt til den
absolutte top blandt de europæiske beskelere.
Lucys Angel blev i fjor bedækket af Power, der
bl.a. er vinder af Irish 2000 Guineas (Gr.1).
Power er tilmeldt den skandinaviske Breeders’-
serie.
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GRØNLAND 
OG ANTARKIS

Til højre: Power vinder Irsk 2000
Guineas.Nederst: Luc’y Angel
efter Dark Angel



Blandt de øvrige hopper kan nævnes
Schwarzweiss (Rock of Gibraltar). Hun er
mor til den lovende 3-åring, Eyecatching,
der er efter den franske derbyvinder Reli-
able man og i træning hos Niels Petersen
på Øvrevoll. I sin første sæson som avls-
hingst er Reliable man bl.a. far til vinderen
af Preis der Winterfavoriten (Gr.3) Erasmus.
og ude på marken løb en veludseende
hoppe ud af Schwarzweiss efter Galileo-
sønnen Juniper Tree.

FREmRAGENDE HJEmmESIDE
Man kan få en samlet oversigt over de heste,
der er opstaldet på ejendommen ved at gå ind
på Stald Jupiters hjemmeside. Her kan man
også læse om tidligere opdræt og vindere og
om meget mere.
Det er en fremragende hjemmeside, der er ud-
arbejdet af og ajourføres af en af Gerts venner
gennem mange år Hans Erik Westerberg, der
også er medopdrætter af vinterfavoritten
Storm. Hjemmesiden er let tilgængelig, over-
skuelig, indholdsrig, og sidst men ikke mindst
er den ajourført.

INGEN mEDHJæLP
Nina og Gert passer selv Stald Jupiter. De har
dog i mange år haft et tæt samarbejde med
Stutteri Bøgely og deres gode venner bag Stut-
teri Bøgely, Tina Madsen og Ole Larsen. Sam-
men har de bl.a. opdrættet succesheste som
Harmonia (vinder af Skandinavisk Opdræt-
ningsløb og Larchs Ærespræmie), Marron (Vin-
der af Kapplöpningselskabets Stora Pris og
Breeders Trophy Stayer) og Runner Runner
(vinder af Breeders Prize Classic).
Gert var ansat i 33 år i Odense Vandforsyning.
Han holdt op i 2010, og i perioden fra 2001 -
10, varetog Nina en stor del af det daglige ar-
bejde med hestene.
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FREMRAGENDE
HJEMMESIDE

De tre hoppeåringer: Fra venstre mod højre: Fuks hoppe efter Anjaal - Black Tornado. Derefter brun hoppe efter Juniper
Tree - Schwarzweiss og endelig fuks hoppe efter Century Divider - Tempi



De senere år har Nina lidt af allergi. Hun får
åndedrætsbesvær, når hun er sammen med
heste, så det bliver ikke til så meget, som
det gjorde tidligere. Til gengæld passer hun
haven, og Nina designer og syr jockeydrag-
ter. Det er hun den eneste i Danmark, der
gør. 

Hun har ikke monopol, men adspurgt svarer
Nina, at hun regner med, at ca. 2/3 af de joc-
keydragter, som vi ser på danske galopbaner,
er designet og syet af hende. Nina har en syer-
ske i reserve, hvis ordremængden skulle blive
for stor, men hun sætter pris på selv at udføre
opgaverne.

FLITTIGE GæSTER På AUKTIoNER I 
UDLANDET.
Nina og Gert rejser gerne sammen og gerne til
auktioner i England, Irland og Frankrig. De
køber ind, hvis der er et godt tilbud. De ser
meget på, hvad de kan få for pengene, og de
har aldrig købt dyre avlshopper. På Goffs No-
vember Sale i 2013 så de sig varme på Hen-
nesy-datteren Thara i fol ved Zoffany. De var
dog ikke i tvivl om, at den ville blive for dyr,
men konstaterede, at den var gået tilbage.

De henvendte sig, og de fik Thara for 6000
euro. Et rent røverkøb. Thara er mor til Gold
Tyranny og en halvsøster til Gold Tyranny (Cal-
lyourgirlfriend) efter Tertullian blev solgt på
Scandinavian Open Yearling Sale i fjor for
200.000 kroner til 360 North Horse Racing.
Desværre fik Thara en skade, og hun er borte
nu.
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NINA SYR
JOCKEY-
DRAGTER

GOLD TYRANNY92
BRUN VALLAK V/ ZoFFANY - THARA / HENNESSY
FØDT:17.mAJ 2017. EJER: omAR ZAWAWI oPDRæT-
TER: STALD JUPITER TRæNER L. REUTERSKIÖLD JR
8 STARTER 2017: 3-0-4 1.145,000 S. KR
4 STARTER 2016: 1-0-2      87.000 S. KR

Nina med Mme Fernandes farver



Når vi snakker europæiske fuldblodsauktio-
ner får Filip Zwicky og morten Buskop et
ord med på vejen. ”De er fantastiske rådgi-
vere”, siger Gert. ”Hesteejere i Skandina-
vien, der vil gøre opkøb i udlandet, er
særdeles godt hjulpet af de to på alle
måder. Det skal vi værdsætte. Det er men-
nesker, der har fingeren på pulsen.”

STALD JUPITER HAR FoSTRET mANGE
STJERNER.
I begyndelsen af 1990´erne, da Mette Kobbe-
røds avlsløbsvinder Miss Fyns Tivoli endte sin
karriere, besluttede Mette og Gert at avle sam-
men på den. Det var en god beslutning. 
Miss Fyns Tivoli blev bl.a. mor Kriteriumsvinde-
ren Airboss (Richard Of York) og til Amusement
og Athene begge efter Final Appearance (Sad-
ler’s Wells). Og begge var de anden i Dansk
Derby i henholdsvis 2000 og 2004. 

Amusement blev i avlen bl.a. mor til Galopkam-
pagniets Stradivarius (Chinese Mandarin). Han
var storfavorit i Dansk Derby i 2013, men Stra-
divarius måtte som moderen nøjes med en an-
denplads. Senere i sin karriere vandt han
Breeders Trophy Stayer på Täby.

Nu afdøde Amusement er også mor til Beatrice
Marsings Yes Sir (Binary File). ”Han er en
meget stor hingst med talent”, siger Gert, ”men
indtil nu har det mest været op ad bakke”.
Amusements sidste afkom er Gaia (Appel Au
Maitre) der ejes af Karen Margrethe Sig Ras-
mussen. Hun har eksteriøret og generne til
noget stort, mener Gert. 
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MORTEN
BUSKOP OG
FILIP ZWICKY

Airboss/Sara Slot

Amusement

Athene/
Kim Andersen 

Stradivarius

Yes Sir

Filip Zwicky

Morten Buskop



Efter tre andenpladser i derbysammenhæng
så det i fjor ud til, at Stald Jupiter med Gold
Tyranny endelig skulle få en derbyvinder
som opdrætter. 

Efter en overlegen sejr i Svenskt Derby Trial
med 7 ½ længde var Gold Tyranny favorit, men
han blev som bekendt slået af Dorcia og Stric-
ker. 

VANDT mED 15 LæNGDER
I Gold Tyrannys næste start i Hurricanelöpning
vandt han med 15 længder før en række af år-
gangens bedste treåringer. Gert ville ikke tro
sine egne øjne. En bedrift, som handicapperen
belønnede til et handicap på 92.

GoLD TYRANNY I DANSK BREEDERS CUP
Gold Tyranny løb ikke mere som 3-årig, da
hans træner Lennart Reuterskiöld jr. ikke var
sikker på, om han var helt OK. Gert har orien-
teret sig. Det er han nu. Han er frisk og klar til
nye opgaver. Gold Tyranny manageres efter de
store Breedersløb, og vi kan se frem til at se
ham på Klampenborg i Dansk Breeders Cup.
Han har indtil nu kun løbet på Jägersros dirt,
men Gert påpeger, at Zoffany-afkom ingen pro-
blemer har med at løbe på græs. Det har i øv-
rigt de færreste heste.
Gold Tyranny startede i Hurricanelöpning på
bekostning af Dansk Derby, der blev løbet 10
dage før. ”Gik I glip af en derbyvinder?” spør-
ger vi Gert. ”På vist form og ud fra handicaptal,
JA”, svarer Gert ”men det kan man jo aldrig
vide”.
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NU SKULLE
DET VÆRE

Efter den imponerende sejr i Hurricanelöpning.  Nina Falck og  ‘
Gert Larsen, Per Gellström. Gold Tyranny med Fredrik Janetsky og Reuterskiöld Jr.

Elegance!



En avlshoppe, som Gert husker tilbage på
med glæde er miss et Toi. Hun var selv en
god væddeløber, og hun blev mor til bl.a.
Antoinette, der vandt Larch ærespræmie.
Til Tempi, der vandt Dansk opdrætningsløb
og er mor til Hovsa og nu 3-årige Ronja, der
har vundet 2 af sine tre starter som 2-årig.
og endelig til Klampenborgyndlingen, su-
persprinteren Flyer. 

Han løb til han var ni år gammel. Han sejrede
17 gange, og han var blandt de tre bedste 35
gange i sine 69 starter. Han var ejet af Stald
Ras, og det kneb gevaldigt med gode resulta-
ter i starten. Men Nina og Gert fortæller, at Cai
og Karen Margrethes datter, Bolette, så be-
gyndte at tage sig af ham, forkæle ham. Og så
kom resultaterne og sejrene.

ALDER INGEN HINDRING
Et andet Stald Jupiter-opdræt for hvem alder
ikke ser ud til at være nogen hindring er Finn
Ind Again. Han afsluttede sidste sæson som
11-årig med to sejre.I alt blev det til fire sejre
sidste år, og han er still going strong og parat
til nye væddeløb i år. Hans største sejr til dato
er i Skandinavisk Grand Prix i 2011, hvor han
slog Peas And Carrots.

mAN FåR TæSK IND ImELLEm
Som opdrætter får man af og til tæsk. Men
Nina og Gert kan alligevel se tilbage på mange
gode år. De blev kåret til Årets Opdrætter i
2006 ved Hestesportens Galla. I alt blev det til
fire sejre sidste år, og han er still going strong
og parat til nye væddeløb i år. I 2011 fik de
deres første klassiske vinder, da Viktoria
Dream vandt Mowerinaløb. Og 2017 var et ju-
belår. Heste opdrættet på Stald Jupiter ind-
tjente 1,2 mio. kr. I alt løb de otte heste fra
Stald Jupiter 41 gange. Det blev til 12 sejre,
syv andenpladser, ni tredjepladser og 4 øvrige
placeringer. Imponerende!!33

ALDER INGEN
HINDRING

Miss Et Toi Antoinette

Tempi

Hovsa

Ronja

Flyer Finn Ind Again



Spørger vi. Gert svarer: ” man skal ikke
gøre det sværere, end det er. man skal
passe hestene godt. Fodre dem godt. Til-
passet fodring i opvækstperioden er alfa
omega. og det er vigtigt, at de får motion.
At de kommer ud hver dag. Ligesom man
skal følge dem. Se på dem og deres udvik-
ling.”

Som mED GRØNNE FINGRE
”Ved køb af en hest er det vigtigt, om man har
evnen til at se, om den har de egenskaber,
man søger efter. Nogen har evnen, andre har
det ikke. Det er samme, som med grønne
fingre” tilføjer Nina. ”Enten har man det, eller
også har man det ikke.” ”Og det er vigtigt, at
finde de rette avlshingste til hopperne. At se
på, hvilke kryds, der er lykkedes, og allerede
har haft succes.”, slutter Gert.

DE HAR LæRT AF HINANDEN
Nina og gert er fulde af beundring, når det gæl-
der Skandinaviens mangeårige opdrætter-
champion, Stutteri Hjortebo.

DE ER HAmRENDE DYGTIGE
”De er hamrende dygtige. Svære at hamle op
med”, siger Gert. ”Vi har alle glæde af Skandi-
naviens bedste stutteri” Søren Hjorth og Gert
har kendt hinanden gennem adskillige år, og
de har lært af hinanden.
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”HVAD
KARAKTISERER
EN GOD
OPDRÆTTER?”

Nina kigger beundrende på Gert
- i dagligdagen er det ofte omvendt!

Hamrende idyllisk!



Per og jeg ville gerne vide, hvilke avlshingste i Skan-
dinavien, som Gert har særlig sympati for. Gert sva-
rede undvigende. og det afhænger selvfølgelig også
af, hvilke avlshopper, det drejer sig om. Hvordan
hingst og hoppe passer sammen. Efter lidt tøven
hentede vi fem navne ud af Gert: Appel au maitre,
Eishin Dunkirk, Giant Sandman, Juniper Tree og
Wilshire Boulevard.

Allerede som 17-årig kom Gert i bestyrelsen for Fyns
Galopklub, der er hans hjertebarn. I dag er han der sta-
dig, og han er formand. Han har overvejet at trække sig
som formand, men det er der ikke stemning for i besty-
relsen. Så vil man hellere give Gert den nødvendige
hjælp og opbakning, når det gælder forskellige opgaver.
Og det får han. Bl.a. fra Klampenborg Galopbanes tidli-
gere direktør, Tom Christensen.

SVæRT AT VæRE LILLEBRoR
Gert var i en længere periode medlem af og også for-
mand for Fyns Væddeløbsforening, hvor både trav og
galop er repræsenteret. ”Det er svært at være lillebror”,
siger Gert. ”Der skal konstant kæmpes for galoppen. Og
jeg har taget mange kampe.” 

LYS FREmTID FoR PRoVINSNBANERNE
Gert ser positivt på provinsbanernes fremtid, som han
beskriver som mere lys end nogensinde før. Det skyl-
des, at galopløbene fra i år bliver samlet på 13 tirsdage
på provinsbanerne. Og på disse dage bliver provinsba-
nerne del af det nordiske totalisatorspil. Det er et ønske
fra ATG, oplyser Gert.
Han påpeger, at ca. halvdelen af de danske galopheste
er i træning i Provinsen. Så jo mere aktivitet i Provinsen
jo bedre for den samlede galopsport i Danmark og for
Klampenborg Galopbane. Provinsbanerne er en forud-
sætning for Klampenborg Galopbanes eksistens. De
holder hjulene i gang, mener Gert.”

SoLIDARITET mELLEm BANERNE
”Det er vigtigt med solidaritet mellem banerne”, supple-
rer Gert, og det mener han, at provinsbanerne har levet
op til over årene. Han ser gerne et større administrativt
samarbejde, hvor det er muligt. Og han tilføjer, at antal-
let af provinsbaner ikke er til diskussion.

ENGAGERET I DANSK GALoP
Gert Larsen er stærkt engageret i Dansk Galop, hvor
han er medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget
samt af Licensudvalget. 

TæNKETANK
Der ud over deltager han sammen med nogle andre be-
styrelsesmedlemmer og personer udefra i en tænketank,
der har til opgave at se på, hvordan hesteejernes vilkår
kan forbedres.

SCANDINAVIAN oPEN YEARLING SALES
Sidst men ikke mindst er Gert formand for Dansk

Galops Avlsudvalg, hvor han afløste Berner Olsen for tre
år siden. Det indebærer bl.a., at han er ansvarlig for
Scandinavian Open Yearling Sale, der de seneste år er
blevet afholdt på York Stutteri. 

”Elsass-familien har gjort det godt”, siger Gert. ”Det
gøres ikke bedre. Det er flot. Det er professionelt. Det er
Skandinaviens absolut førende galopauktion. Det er en
succes.” Og det er Gert lidt stolt af.

35 York Stutteri  

AKTIV I ORGANISATIONSARBEJDE LIGE
FRA DE UNGE ÅR


