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Resume fra informationsmøde(r) 
Status  

•  Markedet blev liberaliseret – sporten fik 
handlefrihed ift. spillet 

•  2018 er der igangsat tæt samarbejde med 
Svensk Travsport 

•  Bet25 bliver vores partner på banespillet i DK 
•  ATG forhandler Danske løb internationalt 



Resume fra informationsmøde 
Status - sport 

 
Hvad bliver konsekvenserne for jer 
•  En mere stabil økonomi 
•  Flere ensretninger i den Nordiske sport 
•  Norden skal over tid ses som et marked 



TV - Toto 

•  Introduktion af 

•  Fast Track TV 
•  Eget styret Toto drift 

Med andre ord 
En helt anden verden! 
 
 



Strategi 
- Frem mod år 2021 



Indhold 
•  Hvorfor ny strategi?  

•  Hvor kommer vi fra?  
•  Ændring af indtægtsgrundlaget 

 
•  Grundlag for fremtidig strategi 

•  Politik, kultur og forretning 

•  Mission og handlingsplan 

•  Hvordan understøttes strategien økonomisk?  
•  Dynamisk driftsmodel 

 
•  Sport 

•  Sæsonplan og nye initiativer 

•  Kommunikation 
•  Fast Track mm. 

 



Hvor kommer vi fra? 
Siden 2012 er der blevet arbejdet målrettet på at fremtidssikre og udvikle hestevæddeløbs-
sporten. Selvom det har været en kamp undervejs, er vi nået længere på de seneste 6 år end 
de foregående 25 år. 
 

OVERLEVELSESKAMP:  
Dansk hestevæddeløbssport kæmper 
for livet, efter at Folketinget har 
besluttet at mindske sportens del af 
tipsmidlerne med 30 millioner kroner. 
Nu må hestesporten gå tiggergang til 
de ni kommuner med trav- og 
galopbaner, der trues af lukning. 

2013 - 2014 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 - 2021 



Ændring af indtægtsgrundlaget 
Ændring af sportens indtægtsgrundlag kræver forandringer = ny strategi 
 

Fremadrettet udvikling af indtægtsgrundlag: 
•  Kulturmidler mindskes 
•  Øvrige indtægter skal øges 

•  Spilleindtægter 
•  Samarbejdsaftaler 
•  Lokale indtægtskilder 
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Fremtiden 
- Med en god udvikling 

Flere ben at stå på: 
-  Liberalisering i Sverige 
-  Forventet sammensmeltning med Svensk Travsport 
-  Vi skal sælge sporten bedst muligt 
-  Flere finansieringsmuligheder for fremtiden 

-  Hestespil 
-  Sportspil mm 
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Hvordan får vi pejlet os ind på en hensigtsmæssig fremtid? 

Omverdenen  

Ressourcer 
 
Kompetencer 
 
Værdier 
 
Virksomhedskultur 

Politik 
 
Brandimage 
 
Relevans  
 
Konkurrerende  
tilbud i markedet 

INDEFRA – UD  
(Ressourceperspektiv) 

UDEFRA – IND  
(Markedsperspektiv) 

Strategisk 
Mulighedsrum 

Hvilke ressourcer har vi i hvilket marked? 



 
 
 

MUST WIN BATTLE 1 
 

Fornyet  
‘Folkekontrakt’ 

 
 
 
 
 
 
 

STRATEGISK VISION 
Mål og værdigrundlag 

STRATEGISKE 
INDSATSER PÅ 

TVÆRS 

2019-2021 

Driftsbudget Driftsbudget Driftsbudget Driftsbudget 

DRIFTSPLAN 
Ressourceplan og 

driftsbudgetter 

INDSATS 3 

STRATEGISK ARKITEKTUR MOD 2021 
Rammerne til en ny strategi 

BUDGET 

Vi ønsker at skabe et unikt fællesskab, der omfavner alle samfundslag, omkring 
en sportsgren der derved bliver en kulturbærende institution, der bidrager til 

samfundet.  

Vision, Mission & Kernefortælling 

At være ejer af en væddeløbshest i  Danmark skal opleves som en beslutning, hvor 
summen af oplevelser overstiger ressourceanvendelsen 

Driftsbudget Driftsbudget 

INDSATS 4 INDSATS 5 

MUST WIN BATTLE 2 
 

Mere Fællesskab 
 
 
 
 
 

MUST WIN BATTLE 4 
 

Styrket Økonomi 
 
 
 
 
 

MUST WIN BATTLE 3 
 

Flere Oplevelser 
 
 
 
 
 

FORMÅL 
+ VISION  

A B C D 

2019-2021 

2019-2021 

Spil på hestevæddeløb i Danmark skal af såvel sportsspillere som spiludbydere opleves 
som et naturligt alternativ til andre store sportsspil 

Sporten skal være en oplevelsesindustri som er kendt/ brugt af den brede offentlighed 

Hestevæddeløbssporten i Danmark skal kunne levere et professionelt og overskueligt 
setup bestående af underholdning, kommunikation og administration 

Spilprodukterne knyttet til hestevæddeløbssporten i Danmark skal opleves som let 
tilgængelige og troværdige 



		

				

		

A. Fornyelse af Folkekontrakten 
Vores eksistensberettigelse findes i krydsfeltet mellem hovedinteressenterne 

 

		

				
360º 

STRATEGISK 
RELEVANS 

Vi er relevante for dansk 
erhvervsliv når vi: 
•  Skaber 

forretningsmuligheder og 
øget konkurrenceevne. 

•  Indgår i innovative 
partnerskaber. 

•  Skaber fascinerende 
oplevelses-universer og 
lokal stolthed. 

• Genererer trafik og aktivitet. 

VIRKSOMHEDER 

Sportens aktive oplever os 
som vigtige når vi: 
•  Stiller gode faciliteter til 

rådighed. 
•  Engagerer os i aktiviteter på 

fællesskabets præmisser. 
•  Skaber dynamik, aktivitet og 

positiv omtale af  sporten og 
de lokalområder vi agerer i. 

SPORTEN 
Vi er interessante for 
spilinteresserede hvis vi: 
•  Skaber gode og tilstrækkelig 

med spilbrikker. 
• Udvikler muligheder for at 

spille på heste –nye 
spiltyper, teknologi, etc. 

• Udvikler oplevelsesproduktet 
så det hele tiden bliver mere 
seværdigt. 

SPILLET 

Vi sikrer maksimal støtte fra 
det offentlige når vi: 
•  Politisk afstemmer vores 

strategier, og informerer 
undervejs. 

•  Etablerer 
samfundsrelevante 
aktiviteter . 

•  Tager ansvar for vores 
indvirkning på 
omverdenen 
(dyrevelfærd, etc.) 

MYNDIGHEDER 



B. Mere fællesskab 

Sportsfællesskab 
•  Ungdom 
•  Breddesport 
•  Elitesporten 
 
Social indsats 
•  Socialt miljø  
•  Social indsats 

 
 



C. Flere oplevelser 

•  Skab lokalt samarbejde 
•  Udvikle events i lokalområdet 
 
 
 
 



D. Styrket økonomi 

Hvordan understøttes strategien økonomisk de 
kommende 3 år?  

•  Implementering af Dynamisk driftsmodel 

•  Strategiske partnerskaber og samarbejder 

•  Tilpasse markedsvilkår 

•  Udvikling af spillet  
•  Udbredelse af kendskab 

•  Udvikling af spilleprodukter 

•  Sikre optimalt og velfungerende aftalegrundlag 

 



Handlingspunkter 

1.  Bedre rammer for hesteejere 
2.  Lokalt initiativ belønnes 
3.  Stærkt nordisk fællesskab 
4.  Udvikle ponysporten 
5.  Høj integritet 
6.  Fremme og formidling af sport og spil  



1. Bedre rammer for hesteejere 
 

Overordnet: Centrale rammer – lokale aktiviteter 
 
•  Kundeoplevelse skal forbedres  

 Projekt Shareahorse 
•  Service fra trænere 
•  Service fra forbund 
•  Relevante og letforståelige redskaber  

•  Samtidig er der udarbejdet sportslig  strategi 
for både trav- og galopsporten (uddybes 
senere i præsentationen)  

•  Skabe optimale strukturelle rammer 
•  Skatte- og momsforhold 
•  Indtjeningsmulighed 
•  Oplevelsesmuligheder 

Mål: Antallet af heste overordnet skal stige  
Baner skal belønnes via incitamenter – individuelle mål 
	



2. Lokalt initiativ belønnes 

•  Lokalt engagement = udviklingsmuligheder 
 
 

•  Driftstilskuddet baseres fremadrettet på aktiviteter og 
initiativer 
•  Fokus på lokal udvikling til gavn for helheden 

•  Uddannelse af lokale foreningsledere 

•  Udviklingspuljer understøtter udviklingen 
  
Mål: Banernes indtægtsgrundlag skal øges frem til 2021.  
Mål sættes individuelt pr. bane.	



3. Stærkt nordisk fællesskab	

•  En samlet sport i Norden er afgørende for succes sportsligt 
og spillemæssigt. 

  
Derfor fokus på 
•  Fælles nordisk sportssystem  
•  Ensartet reglement med respekt for  

 nationale love  
•  Fuldt integreret nordisk løbskalender 

Mål: Fuldt integreret sport og  
spillekalender i 2021 



4. Udvikle ponysporten 

•  Samtlige væddeløbsbaner skal have ungdomsprogrammer 
 
Eksempler 

•  Trav- og galopskoler 
•  Flere yngre kuske og ryttere 
•  Aktiviteter rettet mod skoler/ungdom 

Mål: Antallet aktive ponykuske og ryttere skal stige.  
	



5. Høj integritet 

Hestevelfærd 
•  Deltagelse i ”Forum for hestevelfærd”  
•  Udformningen af regelsæt for sporten, der sætter hesten i centrum.  
•  Samarbejde om medicinering og doping med de skandinaviske lande 
  
Matchfixing 
•  Overvågning af samtlige løb  
•  Samarbejde med AntiDopingDanmark. 
•  Regelsæt for kuskes/rytteres/træneres tilladte adfærd 
 
Mål:  
•  Tilslutning til Skandinavisk Doping Komité og NEMAC  
•  Gøre hestevelfærd og matchfixing til en del af officielle kurser (licenskurser, 

grund- og trænerkurser)  
•  Holde foredrag på banerne, som giver de aktive viden på områderne 



6. Fremme og formidling af sport og spil  
 

Corporate kommunikation 
•  Sportens værdier og stærke historier skal udbredes 
•  Sportens interne kommunikation strømlines 

Kommerciel kommunikation 
•  Spillemotiverende information 
•  Ensartet branding overfor spillere 
•  TV formidling 

Uddybes senere i præsentationen.  

Mål: 
Kendskabet til Hestevæddeløbsporten skal øges fra 
nuværende niveau.  
Spilleomsætningen skal øges 15% årligt på danske løb. 	



Fast Track – Et nyt spilleunivers 

•  Fast Track baneprogrammer 
•  Fast Track TV 
•  Fast Track Racing 

•  Sociale medier 
•  Begynder 1 december 

 
 





Hvordan understøttes strategien?  
- Økonomi og budget 



Økonomisk udgangspunkt 

Overført fra HFF: 
•  Likvider              28.125 t.kr. 
•  Udlån                  6.350 t.kr. 
•  Forpligtelser            - 6.414 t. kr.  

•  NETTOFORMUE      28.061 t. kr.  



Økonomi 

Realiseret  
2016 

Budget  
2017 

Estimat 
2018 

Forventet 
2019 

Uddelinger til 
baner, 

hesteejere, 
opdrættere og 

aktive 

 
75.172 

 
77.179 

 
91.642 

 
94.969 

Resultat HFF/
DTGU 

799 -11.288 -7.200 0 



Dynamisk driftsmodel 
Grundbeløb - kommer fra aktiviteter 

•  Løbsaktiviteter 
•  Aktive udøvere og antal starter 
•  Banespil 
 

Banespecifikke - udvikles sammen med banen: 
•  Udviklingsinitiativer som kan udvikle den enkelte bane. 
•  Eksempler:  

•  Ungdomsaktiviteter 
•  Markedsføring/Eventtilskud 

 
Banens eget initiativ er afgørende og der laves en 3 års plan 
 
Målet er at belønne baner med indeks 105, år 2 indeks 107 år 
3 indeks 110. ved optimal eksekvering 



Dynamisk driftsmodel 

Baggrunden stammer fra EU 
kommissionens afgørelse punkt 17: 
 
”The	amounts	distributed	per	beneficiary	are	
based	on	several	objective	criteria	such	as	(i)	
the	number	of	expected	race	days	and	prize	
money,	(ii)	the	number	of	horses	connected	to	
the	track,	(iii)	the	number	of	trainers,	amateurs	
and	owners	connected	to	the	track,	and	(iv)	the	
expected	maintenance	costs	of	each	track.”	
 
 
 
 



Hvad er betalingen? 

Økonomien 2018: 
 
Driftstilskud inkl. banespil      30.440 t. Kr. 
Betalt via DTGU 

 
2019 
Driftstilskud inkl. banespil      28.346 t. kr. 
Betales via DTGU 

 
Udviklingspuljer/kontrakter     3.717 t. kr. 
Betales via DH 

 
Samlet stigning 1,6 mio. kr. eller + 5% 

 



Sport & Udvikling 
- Sæsonplan 2019 
 



Sæsonplan 2019 - forudsætninger 
•  Faldende antal startende heste (mindre årgange) 
•  Forventet nedgang 2018: 966 starter (mod 2017) 
•  Status pr. 31/8: 8,9 startende heste/løb (2017: 9,0) 

•  Forventet nedgang 2019: 1035 starter (mod 2018) 
•  Modsvarer 115 færre løb ved 9,0 startende per løb 

•  Præmier budgetteret til + 3,4 % 
•  Det er 5 % højere end ”All time high” 

–  På væsentlig færre heste 



Fokusområder fra DTC/DH/ATG 

•  Prioritering fredage både øst og vest 
•  Præmieniveau hverdagstrav hæves 

 (7.500 kr./førstepræmie) 
•  Lunchtrav mandage fra 1/1-15/4 
•  Understøttelse af årgangsløb  



Strategi for 2019 fra S & U 

1. Antallet dage/løb per bane 
2. Fokus på fredage  
3. Fokus fredage på Lunden 
4. Lunchtrav 
5. Planlægning af årgangsløb 
6. Planlægning af hurtigløb 
7. Planlægning af ligaløb mm. 
8. Øvrige tiltag/nyheder 
9. Præmiechancen 

 



1. Antallet dage/løb per bane 

•  Totalt 237 løbsdage (+5 mod 2018) 

•  Totalt 1.814 løb (-82 løb/-4,5% mod 2018) 

•  Færre dage med 10 løb eller mere 

•  Almindelige dage udskrives med 8 eller 9 løb 



2. Fokus på fredage i vest 

•  Fokus på både spil OG sport 
•  5 løb med højere præmier pr. løbsdag 
•  10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000-1.000 (7 

præmier) 
     (Total præmiesum 24.000 kr. pr. løb) 

•  31 dage i provinsen 



3. Fokus på fredage Lunden 
•  Tydeligere sportslig indretning (bane 1 i DK) 

•  Mere attraktivt for tilrejsende gæster 

•  5 løb med højere præmier pr. løbsdag 
–  12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000 (8 pr.)  

–  (28.000 kr. i præmiesum pr. løb) 

•  17 dage på Charlottenlund 



4. Lunchtrav 

•  Mandage i vintersæson – start kl. 12.20 
•  Antal dage: 9 (start den 7/1 – slut den 15/4) 
•  14 dages interval mellem hvert lunchtrav 
•  Baner: Aalborg (4) – Aarhus (1) – Skive (4) 

•  5 løb pr. Lunchtrav  
•  4 løb x 25.000 pr. løb i præmiesum  

 (10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000-1.000-1.000 (8  præmier) 

•  1 x 15.000 



5. Planlægning af årgangsløb 

•  Generelt 3 uger fra prøver til finale 
•  GC-3års finaler køres primo/medio juni 
•  Prøver til Jydsk 3-års GP køres i GP-

weekend 
•  5A: Ny 3-års serie: ”Made in Denmark” 



5A – ”Made in Denmark” 

•  Erstatter nuværende DTC’s 3-års serie (udgår) 
•  Kun for danskopdrættede heste! 
•  12-14 løb i forskellige klasser (bredde og elite) 
•  4/5 løb i øst – 8/9 løb i vest (fra medio marts) 
•  Præmiesum 50.000 kroner i alle løb 

–  15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 

•  En kvart million kroner i nye præmiepenge! 
•  Dobbelt op på opdrætterpræmier (30%)! 



6. Planlægning af hurtigløb 

•  Fast plan med 19 løb med forhøjede 
præmier 

•  Periode primo april – ultimo december 
•  Mindst 30.000 kr. i førstepræmie i disse løb 

•  Samlet præmiesum: ca. 2.000.000 kroner! 

OBS: Der kommer selvfølgelig også at være flere hurtigklasseløb end 
disse, men de bliver udskrevet med almindelig præmiesum. 



7. Planlægning af ligaløb mm. 

•  Nye ligaklasser/inddeling fra 1 januar 2019: 

•  Liga 5: h/75.000   Liga 4: h/150.000 

•  Liga 3: h/300.000   Liga 2: h/600.000  

•  Liga 1: Fri for alle. 

•  Ligafinaler: 7/4 – 6-7/7 – 13/10 – 29/12 

•  Oversigt meeting for meeting i kalender 

•  Desuden hoppefokus i alle kvartaler 



8. Øvrige tiltag & præmiebudget 

•  Ny V75-dag den 29/12!! 

•  Galopdage i provinsen bibeholdes og udvikles 

•  Budgetteret stigning i løbspræmier på ca. 2-3% 
Fortsat ingen indskud i almindelige løb 

•  Førstepræmie i almindelige klasseløb er 7.500 
kr. 

 
 



 9. Præmiechancen 
•  Ændring af Unghestesatsningen og indførelse af ”Præmiechancen” 

•  Gælder fra og med F-, G- og H-årgangen 
•  Mulighed for 50% øget præmie i udvalgte løb* 
•  Mindst 75 heste (ca. 20% af årgangen) skal tilmeldes 
•  Aktivt valg af hestens ejer (kan ske gennem træneren) 

•  Anmeldelse: senest den 31. januar i 2-års sæsonen 
•  Anmeldelse for F-årgangen = Torsdag den 31 januar 2019! 
(ved anmeldelse fravælges udbetaling Unghestesatsningens bonusbeløb) 

•  Nyt oplæg for I/J-årgangen 
 
* følgende løb indgår: Dansk Trav Derby, Dansk Trav Kriterium (og tilhørende hoppeløb) 
Kommende prioriterede rækkefølge (for G- og H-årgangen):  
Opdrætningsløb – Jydsk 4-årings Grand Prix – Jydsk 3-årings Grand Prix 



Ny struktur for 
opdrætterpræmier 
 



Nuværende struktur for 
opdrætterpræmier 

•  Fast årligt beløb 
•  2 – 6 årige h/val 12,5% (starter på danske baner) 
•  2 – 6 årige hp     20%     (starter på danske baner) 

•  Resterende beløb (afsat beløb minus udbetalte præmier 
fra starter i Danmark): 

•  2 – 6 årige uanset køn varierende procentsats 
(udenlandske starter)  

•  Maksimalt kr. 50.000 i karrieren 



Ny struktur for opdrætterpræmier 
pr. 1.januar 2019 

 
Variabelt beløb 
•  2 – 7 årige uanset køn 15% (starter på danske baner) 
•  DM åben, DM Hopper samt Copenhagen Cup 15% 
•  Løbsserien Made in Denmark – EKSTRA 15% (samlet 

præmiesum i serien er kr. 650.000) 

•  2 – 7 årige uanset køn 5% (udenlandske starter) 
•  Maksimalt kr. 50.000 i karrieren 



Forventet økonomisk konsekvens 

Varierende opdrætterpræmier fra år til år 
 
Forventet årlig stigning i opdrætterpræmier: 
 

Kr. 900.000 
(næsten 25%) 



Galopsporten – tiltag 2019 
35 løbsdage i 2019 (Klampenborg 21, Provinsen 14) 
  
Styrke Provinsens galopdage 
Kombinere galopløbene med særlige events 
Ingen travløb 
Intensiv markedsføring 
Tiltrække nyt publikum 
  
Præmiestigninger på 20 - 25 pct. i de fem klassiske løb 2019 (bl.a. via Unghestesatsningen) 
Dansk Derby     1 mio.kr. 
Dansk 2000 Guineas   300.000 kr. 
Dansk St. Leger    250.000 kr. 
Dansk Oaks (hoppederbyet)  300.000 kr. 
Mowerinaløb     250.000 kr. 
  
Stabil avl – ca. 120 føl årligt 
Stabil bestand af løbsheste – ca. 400 
  
Kapacitetsproblemer – flere stalde og bokse opføres i Klampenborg og Aarhus 
 


