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A LÓVERSENY-ÉV
.nagyar telivértenyésztós és nes Herbes eredetű ménért herceg
futtatás
1940-ben további Festetics György 18.000 pengőt fifejlődést ért el. A Magyar zetett
Lovaregylet, élén gróf Erdódy RuAz istáUótvlajdonosok között a
dolf elnök és Dréher Jenő titkos síkversenyekben a Lesvári ménes
tanácsosok, továbbá gróf Zichy Já- volt a legszerencsésebb, lovai 19 elnos Géza stewardokkal. Bensőn ső, 16 második és 10 harmadik díjat,
Vümos
vezértitkárral, szigorúan összesen 306.257 pengőt nyerlek. Az
ügyelt a versenyek rendjére és Erdőmajori ménes lovai 139.325,
tisztaságára, mindent elkövetett a Balogh Kálmán lovai 111.382, Isseversenyüzem fejlődése érdekében. kutz Gyula lovai 106.856 pengőt
A versenyév mérlege határozottan nyertek, stb.
emelkedést mutat, amelyből teA lovasok között — a síkversenyésztésünk Örvendetes javulására I nyekben
Gyula főhadnagy,
következtethetünk. A Lovaregylet a . úrlovas ésMészáros
Klimscha Albert hivatádíjak és helypénzek jelentős eme- Isos lovas lovagolt
a legtöbb szerenlése, továbbá a kétéves versenyek <csével. Gróf Herberstein
reszaporítása és a Welter-handicapek pülöhadnagy az utolsó Henrik
kettéosztásával nemcsak az igény- megyeri mitingen lovával káposztásolyan szeteljes, de a mérsékeltebb tudású rencsétlenül bukott fel, hogy
a kiversenyanyag érdekeit is megóvta. váló úrlovast már nem lehetett
az
Huszonöt ídomítótelepen mintegy életnek megmenteni. Több jeles lohatszáz telivér állt idomítás alatt. vasunk a külföldön szerepelt Így
A versenyek március 24-én ke,ídőd- Hauser Vilmos, Teltschik Henrik
tek és november 14-én végződtek. Németországban, Weissbach Mihály
Az első versenynapot az Urlo- Jugoszláviában több győztest lovavasok Szövetkezete, az utolsó verViszont a hazai pályákon Gitl
senynapot a Pestvidéki Versenyegy- golt.
Edward, mint külföldi polgár jutott
let rendezte. A Magyar Lovaregylet szerződéshez.
pompás rákosi versenyterén április
Az idomárok táborában nagy si20-án nyitották ki és október 20-án
zárták be a kapukat. A Magyar Lo- kert ért el Balogh János, aki 1940varegylet 51, az Vrlovasok Szövet- ben nyitotta meg idomitötelepét A
kezete és a Pestvidéki Versenyegy- gondjaira bízott lovakkal 306.257
let 13—13 versenynapot rendezett pengőt nyert Legtöbb gondozottját
összesen 77 versenynap került lebo- a versenyben maga is lovagolta.
Németh Géza idomár gondozottjai
nyolításra.
264.257, gróf Pejacsevieh János idoA telivértmyésztök
között a már gondozottjai 215.320 pengőt
Springer örökösök érték el a legna- nyertek.
Trissotin volt a legsikeresebb teligyobb sikert, az általuk tenyésztett
telivérek a síkversenyekben 291.091 vér: 124.000 pengőt nyert Istállópengőt nyertek. Itt említjük meg, 1 társa Bakchich hat győzelmet arathogy az alagi telivércsikóárverés az va 100.440, a kétéves Ildikó 75.520
1940. esztendőben is kitűnően sike-j pengőt nyert dijakban. Több jugorült. Az árverésre bejelentett 120 { szláv tulajdonban lévő versenyló
évescsikó közül 98 telivér 445.960 szeret-elt versenyeinkben. A legnapengő vételár mellett gazdát cserélt gyobb tétosztalékot a káposztásmeAz átlagos vételár 4550 pengőt (1939- gyeri pályán Zimankó győzelmére
ben csak 3015 pengő volt az átlagár!) fizette a géppénztár: 10 pengőre tett ki. A románok 81.000 pengőért 18, 2619 pengőt
a jugoszlávok 65.900 pengőért 12 teliA Magyar derbit (60.000 P) Trisvércsikót vásároltak, úgyhogy 30 sotin (Simpson—Toupie) nyerte Laévescsikó 147.700 pengő értékben — jos és GFB ellen. A Les vári ménes
külföldre került A Sansovino—Fl- lóvét idomárja Bclog János lova-
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golta. Tristotin veretlenül állt fel a *tna, Kimono, Sebaj, Dicséret, Pax;
derbi startjához. A nagy versenyben a Tátrai hendikepbe (1600 m. 8000
még a következő háromévesek vet- pengő) Vinícó H, Jonathan, Leányka
tek részt: Hiit>er$um, Leányka, Blue és a Sir Colville Barclay-díjban
Boy, Kamasz, Foltos, Bakchich, To- (2400 m, 12000 pengő) Bernadotte,
rino, Bajnok, DMnnunzio.
Bafcchtch, Patkó Bandi volt a befuA Müléniumi-díjban a négyéves tási sorrend.
Álom (Major—Afrikanerin) szerezte
A versenyév másodüe felében a
meg az elsőséget Igen könnyen, Választmányi díjban Í2000 m, 8000
nyolc hosszal előzte meg Dugót és pengő) Patkó Bandi, VtnJfco II.f HunCabalát. A helyezettek mögöM Baj- cut; az Igazgatósági díjban (1300 m,
nok, Burkus. Szajkó, Bernadotte, 12.000 pengő) Sebaj, Bársony, FölBlue Boy, Nemes, Hiu, Bariton és desúr; az Augusztusi hendikepben
Henricus — a leírt sorrendben — (1200 m, 6000 pengő) Földesúr, Kontrás. Karakán; az Elnöki díjban
érték el a célt
(3200 m, 12.000 pengő) Bakchich, HUAz év első felében lezajlott nagy versum,
Csongor; a Szent Istvánversenyek közül a Pestmegyei hen- dtjba* (1800
m, 30.000 pengő) Ledikepben (1200 m, 8000 pengő) Al- ányka, Lajos, Facér,
D'Annunaio, Kadershot, Ábránd, Nemes; az Ápri- masz; az Esterházy-díjban
m,
lisi nagy hendikepben (2000 m. 6000 8000 pengő) BaJcchich, Patkó(2400
Bandi,
pengő) Nepita, Dankő Pista, Ezres- Messina; a Gödöllői díjban (1000
m,
bankó; a Háromévesek nagy hendi- 8000 pengő) Límlom, Bársony, Mitkepjében (1600 m, 6000 pengő) Cson- ugrálsz; az őszi díjban (2000 m, 8000
gor, Kamasz, Hilversum; a Káposz- pengő) VinJco H., Szajkó, Dugó; a
tásmegyeri díjban (1300 m, 8000 Bérczy Károly-dijban (1600 m, 8000
pengő) Alom, Rianás, Bársony; a pengő)
Vtnlco H., Sebaj; az
Batthyány—Hunyady-díjban
(1600 ErzsébetAlom,
királyné-díjban (2000 m,
m, 12000 pengő) Patkó Bandi, Caba- 30.000
Huncut, Lajos, Hüla. Nemes; az Egyesitett Nemzeti és versum;pengő)
a MezŐ-díjban (900 m, 8000
Hazafi-díjban (1600 m, 20000 pengő) pengő) Sifinum
laudis, Bársony, BaTrixsotin, Hüverrum, GFB; az Asz- riton; a Széchenyi-díjban
(2800 m,
szonyságok díjában (1800 m, B000
pengő) Trissottm, Huncut, Bakpengő) Dugó, Patkó Bandi, Garam; 8000
az Őszi konca-díjban (2400 m,
a gróf Széchenyi István emlékver- chich;
12.000 pengő) Leányka, Kimono, Disenyben (2000 m, 16000 pengő) Pax, cséret;
a Prince of Wales hendikepAlbula, Kimono; a Kettős Ivadék- ben (1600
m, 8000 pengő) Komárom,
versenyben (2000 m, 16000 pengő) Pax, Akarnok;
a Magyar St. LegerHilversum, Bajnok, Bakchich; a Ta- ben (2800 m, 40.000
pengő) Bakvaszi-dijban (1100 m, 8000 pengő) chich,
Huncut, Trissottin, HilverBársony, Fecsegő, Oculi; a Kisbéri- sum, Blue
a Földmivelési midíjban (2400 m, 12000 pengő) Bak- nisztérium Boy;
díjában (2000 m, 12000
chich, Csongor. GFB; az Alagi-díj- pengő) Casque,
Jonathan, Try Well;
ban (2000 m, 30000 pengő) Trissotin, a Toíaliza tör-hendikepben
(2800 m,
Hunciit, Bajnok; a Népligeti-díjban 12.000 pengő) Hüversum, Csongor,
(2000 m, 8000 pengő) GFB, Vinleó H., Nemes;
az Ofctóberi nagy hendikepBellagio; a gróf Batthyány E.-em- ben (1100
m, 6000 pengő) £>iana.
lékversenyben (2400 m, 12000 pengő) Őszirózsa If.,
Koma és végül a LoDugó, Jonathan, Bernadotte; a Vü- varegyieti díjban
m, 20.000
lám-dijban (1000 m, 3000 pengő) pengő) BaJcchich, (3200
Lajos,
Csongor
Bársony, Fecsegő, Pattogó; a báró sorrendben érték el a versenyző
loWencWcheim
B. -emlékversenyben vak a célt
(1600 m, 12000 pengő) Alom, Bernadotte, BJuc Boy; a Júniust hendikepben (2400 m, 6000 pengő) Garam,
Az első kétéves versenyt május
Csongor, Adoma; a Magyar kancadíjban (2400 m, 40000 pengő) Mes- 2-án futották le. A Ruperradijban (1000 m, 8000 pengő) íldücó.

