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DANSK HESTEVÆDDELØB

En stærk

S P O RT

Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de
første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled.
Siden har sporten bredt sig. Væddeløbshestene har indtaget hele landet og fundet deres plads i befolkningens
sind og mange menneskers hverdag.
Danmark har ni væddeløbsbaner i Jylland, på Fyn, Sjælland,
Falster og Bornholm. De beskæftiger tusindvis af mennesker, der arbejder professionelt med hestene eller leverer
ydelser til hestesporten. Hundredetusinder andre strømmer
til banerne hvert år for at se hestevæddeløb og være sammen om sporten og med hinanden.
I tyndt befolkede områder er banerne en nerve, økonomisk
og socialt. De er rammen om lokale fællesskaber, og staldene suger mennesker ind, som har svært ved at finde en
plads andre steder.
Væddeløbssporten er rodfæstet i dansk kultur, i vores
fællesskaber og i samfundsøkonomien.
I denne folder kan du læse hvordan.
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FÆ L L E SS K A B

Hestevæddeløbssporten i Danmark er et fællesskab. Et tæt parløb mellem dyr og menneske,
men især et fællesskab i samfundet. Mellem bredde og elite, mellem sportens aktive udøvere
og hele Danmark, mellem den enkelte trav- eller galopbane og samfundet omkring den.

T

rav- og galopsporten har cirka 4.500 udøvere i Danmark. Fra jockeyer og kuske i professionelle løb til børn, unge og avlere. Dertil
kommer de mange frivillige, som bruger deres fritid
på landets ni trav- og galopbaner.
Hvert år besøger mellem 350.000 – 400.000 gæster trav- og galopbanerne. Aalborg Væddeløbsbane alene har årligt 32 løbsdage, hvor 65.000 tilskuere
fra alle dele af samfundet dukker op, børnefamilien
side om side med pensionisten. Endnu flere ser med
på tv og online og spiller på hestene. Faktisk følger
så mange mennesker med i livet på banen, at hestevæddeløb omsætter for ca. 530 millioner kroner i
spil om året.
Hesteindustrien er en nerve i yderområderne.
Otte ud af ti væddeløbsheste er født og trænes uden
for Danmarks traditionelle vækstcentre, og lige så
mange af sportens udøvere dyrker deres idræt eller
har deres job i forbindelse med banerne her.

På Bornholm er travsporten nationalsport. Her er
27 løbsdage om året med i gennemsnit 1.000 publikummer.
Stort set alle baner har en social funktion. I Aarhus
har Jydsk Væddeløbsbane en aftale med Jobcenter
Aarhus, hvor cirka ti unge ad gangen sluses ud til
arbejdsmarkedet gennem en stald. Bornholm har det
sidste år haft fem personer i jobtræning. Aalborg, Klampenborg og Nykøbing Falster er andre eksempler på
baner, der beskæftiger mennesker med et fysisk eller
mentalt handicap, en arbejdsskade eller langtidssygemelding eller et vanskeligt udgangspunkt i livet.
Trav- og galopbaner er lokale samlingspunkter.
Banerne er rammen om aktiviteter i de lokale samfund ud over hestesport: Fra messer til motionsløb,
fra firmaarrangementer til velgørenhed. Fx tiltrækker
Aalborgs derby Aalborg Store Pris årligt omkring
10.000 publikummer til væddeløbsbanen med sit
væld af aktiviteter til gavn for Nordjylland.

En sport for alle
Hestesporten rummer også dem, der
ellers har svært ved at finde en plads.
Mikael Alling på 23 år er født med
en kromosom-defekt og havde boet
hele sit liv på en institution, da han i
2009 kom i praktik på Charlottenlund
Travbane.
Stress og jag matcher dårligt med en
hestestald. Omvendt passer faste rutiner og fysisk arbejde godt til Mikael.
I dag er han fastansat staldmand fem
dage om ugen og bor i sin egen lejlighed, uden for institutionen. Hestene
blev vejen til et selvstændigt liv for
ham, lige som de gør for mange andre.
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SAM F U N D S Ø KO N O MI

Væddeløbssport, og hestesport generelt, bidrager til dansk økonomi. Hestene giver økonomisk
aktivitet og skaber beskæftigelse, især i land- og randområderne. Her bor trænere, kuske
og jockeyer – og en hel industri af beslagsmede, dyrlæger, foderproducenter og
rideudstyrsproducenter, der betjener en krævende sport.

T

rav- og galopsporten skaber omsætning for
3,8 mia. kr. årligt inklusiv spil på hestevæddeløb. I tallet er ikke medregnet det trecifrede
millionbeløb, som avl og opdræt af væddeløbsheste yderligere bidrager med. Bidraget fra landbruget med foder, strøelse og opstaldning er heller ikke
medregnet.
Der findes estimeret 18.000 trav- og galopheste i Danmark og 200.000 heste i alt. Alle disse
heste kræver service og udstyr. De afledte effekter
af hestehold betyder, at der tjenes mange gange
flere penge på hesteindustrien end blot den direkte
omsætning. Den samlede omsætningseffekt på hold
af hestene er opgjort til at være 25 mia. kr. om året.
Hestesektoren er næsten lige stor som fiskeindustrien, der udgør 31 mia. kr.
Den totale omsætningseffekt for trav- og galopsporten er den højeste i hele hestesektoren.

Hver gang der tjenes en krone, skabes der er en
samfundsøkonomisk effekt på 3,6 kr. I samfundets
øvrige erhverv er den gennemsnitlige effekt 2,1 kr.
Knap 1.000 mennesker er fuldtidsbeskæftigede
inden for væddeløbssporten. Hertil kommer de mennesker, som er beskæftiger med at avle og opdrætte
væddeløbsheste. Der er ca. 800 avlere og opdrættere
i Danmark.
Én ekstra ansat i hestesektoren har en mereffekt
på over 70 % i forhold til at øge arbejdsstyrken
generelt i øvrige erhverv.
Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan
øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet
en omsætning på ca. 530 mio. kr. om året. I Sverige
og Norge er spilomsætningen på hhv. 10,5 og 3,6
mia. kr. årligt – her har hestesporten selv et ansvar
for udviklingen i modsætning til i Danmark.

En stor industri
Heste er atleter. De skal holdes fit og
fri for skader for at yde godt i sporten.
Rigtig mange mennesker servicerer
heste i sport.

Trav- og galopsporten har den højeste
totale omsætningseffekt i hele hestesektoren. Lige efter følger spil på heste, der
er tæt knyttet til væddeløbssporten.

Dyrlæger, beslagsmede, fysioterapeuter
og andre konsulenter, foderproducenter,
producenter af baner, haller, rideudstyr,
køreudstyr, beklædning og hestetrailere,
virksomheder, der sælger staldinventar,
og pensioner, der opstalder heste. Alle
lever de af hestesporten.

Kilde: Alle udregninger stammer fra
analysen Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark, Aarhus
Universitet og Dansk Landbrugsrådgivning, 2009.
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KU LT UR HI S TO RI E
Hestevæddeløb har en stærk nutid, der bygger på en lang historie.
Den historie er en del af Danmark.

D

amer med overdådige hatte, der spadserer til årets derby. Åndeløs spænding,
når starten går. Øjeblikke, der deles – af
publikum, ejer og kusk eller jockey, der har tilbragt
uendelige timer med deres dyr.
Hestevæddeløb er folkeeje. I 70’erne trak Tarok
kilometerlange køer foran landets travbaner. De
Røde Heste er stadig blandt Morten Korchs største
dramaer. Selv Krumme har redet galopløb – og
vundet! – i en børnefilm.
Dansk hestevæddeløb har en historie, der starter i 1770 med det første organiserede hestevæddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten
bredt sig, først ud af hovedstaden og i dag ind i
befolkningens stuer:

1859 Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme stiftes.
Senere Dansk Galop.
1885 Selskabet til Travsportens Fremme stiftes.
Senere Dansk Travsports Centralforbund.
1891 Charlottenlund Travbane åbner.
1910 Klampenborg Galopbane åbner.
1929 Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus åbner.
1935 – 1971 Banerne i Odense, Skive, Aalborg,
Bornholm, Nykøbing Falster og Billund åbner.
1949 Dansk Tipstjeneste etableres.
1986 Lotto-spillet har premiere. Senere kommer Oddset.
1996 Hestevæddeløbssportens spilleselskab,
Dantoto, stiftes.
2000 Dansk Tipstjeneste A/S (nu Danske Spil A/S)
overtog Dantoto A/S og rettighederne til at
udbyde spil.
2003 Hestevæddeløbssporten kommer på Tipsnøglen.
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