
Vær en del af fællesskabet
Køb anpart i Fynbohesten 

Et spændende projekt 
med vægt på socialt samvær 
og masser af gode oplevelser

til kun 1.000 kr.

Fynbohesten
skal trænes af Rene Kjær i de idylliske 
omgivelser på hans gård i Frørup og på 
Fyens Væddeløbsbane.

Faktabox:
Rene Kjær – 42 år, har vundet mere end 
1400 sejre,  været Dansk Mester 3 gange, 
har deltaget 5 gange ved EM med en 3. 
plads som bedste resultat og 1 gang ved 
VM hvor han vandt 4 sejre i Frankrig.

HVEM 
STÅR 
BAG:
Bag projektet står to kendte skikkelser i 
dansk travsport. Christian V. Jensen,  
tidligere direktør på Fyens Væddeløbsbane, 
vil indtil der er valgt en bestyrelse, stå som 
tovholder på projektet, stå for informa-
tion (vil være mail-baseret), og have den 
daglige kontakt til staldens træner Rene 
Kjær.

Christian V. Jensen kan kontaktes på:
tlf.: 6597 3065
mail: fraugdemodena@yahoo.dk



Præsentation af projektet:
Fynbohesten er en anpartsstald, hvor du for et engangsbeløb på 1.000 kr. bliver 
medejer af en lovende travhest, der i de kommende 12 måneder skal dyste i vore 
farver (der skal køres i ejerfarver). Projektet er et nonprofit projekt, der løber over 1 år, 
og hvor al overskud udloddes til ejerne, når projektet slutter 31. marts 2016. Stalden 
opdeles i 200 anparter, og du hæfter ikke for mere end de 1.000 kr. en anpart koster. 
Ved udløb af perioden sælges staldens hest på auktion, og salgsprisen indgår på lige 
fod med de indvundne præmier i det beløb, der skal udloddes til ejerne ved projektets 
afslutning. Når anparterne er solgte, afholdes stiftende generalforsamling i stalden, 
hvor der vælges en bestyrelse til drift af stalden. Hesten vil være forsikret mod død. 
Der vil i projektets løbetid være gratis entré til alle løbsdage på Fyens Væddeløbsbane.

Formålet med FYNBOHESTEN er at styrke travsporten på Fyn, men også at give en 
masse nye mennesker muligheden for at opleve spændingen når ”deres” heste stryger 
mod mål. Opleve glæden sammen med de mange andre ejere i vindercirklen, når hest 
og kusk skal hyldes, samt ikke mindst være med i et projekt, hvor det sociale sam-
menhold kommer til at spille en central rolle. Der vil være åbent hus dage hos Rene 
på hans træningscenter. Der vil være ”fællestræning” på Fyens Væddeløbsbane og 
meget mere! Info vil ske pr. mail.

Følgende sponserer stalden med gratis ydelser:
Smed: Lars Jensen
Osteopat: Le Tølbøll


