
 

Morten Arnesens første år som direktør for Dansk Hestevæddeløb har på grund af coronaen været ret turbulent. Det fortæller han om i 
dette nyhedsbrev. (Foto: Ole Hindby) 

DH-direktør: »Efteråret står i fællesskabets tegn« 
Direktør i Dansk Hestevæddeløb, Morten Arnesen, giver her en kort status på 
den aktuelle situation i hestevæddeløbssporten. Han fortæller også om den 
fremtidige sammenlægning med svensk hestevæddeløbssport. 

 

De forgangne mange måneder har været 
særdeles turbulente for dansk 
hestevæddeløbssport. Covid-19-pandemien 
har nemlig vendt det meste på hovedet, og 
konstante ændringer i gældende 
retningslinjer har ikke gjort det let at afvikle en 
del af de på forhånd planlagte løbsdage. 

Coronaen har derfor givet mange timers 
ekstra arbejde for de ansatte på landets 
baner og i centraladministrationen. Det har 
direktør i Dansk Hestevæddeløb ApS (DH), 
Morten Arnesen, også kunnet mærke på 
egen krop. Han siger: 

»En lang række af de udviklingsprojekter, som 
vi havde på tegnebrættet i år, er kort og 
godt blevet udsat. Det har eksempelvis ikke 
givet mening at udfolde en række af de 

events og PR- og marketingtiltag, vi havde 
planlagt i bestræbelserne på at få nyt 
publikum ud på banerne, da der jo har 
været begrænsninger på antallet af 
tilskuere.« 

For DH-direktøren, der blot havde nogle få 
måneders erfaring i sporten, da coronaen 
brød ud, har det at skulle samarbejde med 
banerne og sportens hovedforbund på 
afstand påvirket arbejdsklimaet. 

»Fra Dansk Hestevæddeløbs side har vi holdt 
mange møder med banelederne rent 
digitalt, men vi savner virkelig at komme fysisk 
ud på banerne. Det råder vi dog bod på nu, 
da vi kommer rundt og besøger banernes 
ansatte og bestyrelser ultimo oktober.« 
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Skal lære at leve med coronaen 

Morten Arnesen forklarer, at han og 
medarbejderne i Dansk Hestevæddeløb i 
samarbejde med sportens hovedforbund, 
DTC og Dansk Galop, netop nu er i gang 
med at kigge frem mod 2021. 

»Vi indretter os på, at hestevæddeløbs-
sporten ligesom resten af samfundet får 
coronaen som følgesvend et godt stykke tid 
endnu. Vi forventer, at pandemien også i 
2021 kommer til at medføre en række 
begrænsninger for hestevæddeløbssporten, 
da vi er en del af oplevelsesindustrien. Men 
det må vi simpelthen søge at få det bedste 
ud af,« mener han. 

DH-direktøren opfordrer derfor til, at sportens 
interessenter bakker op om den linje, der 
lægges fra centralt hold – også selvom nogle 
beslutninger i perioder rammer bestemte 
grupper. 

»Som driftsselskab er det DH’s mest fornemme 
opgave er servicere forbundene, banerne 
samt sporten og dens aktive på bedst mulig 
måde. Vi skal - også selvom coronaen driller - 
synliggøre, vedligeholde og udvikle sporten 
jævnfør vores aftale med Kulturministeriet. Og 
for at lykkes med den opgave har vi altså 
brug for, at alle går i samme retning. Så for 
mig at se står både efteråret og vinteren i 
fællesskabets tegn,« siger Morten Arnesen.   

 

 

»Vi skal - også selvom 
coronaen driller - synliggøre, 
vedligeholde og udvikle 
sporten jævnfør vores aftale 
med Kulturministeriet.« 

 
Fremad. Det er den retning, vi skal, mener Morten Arnesen. Og 
pilen peger primært mod Sverige. (Foto Ole Hindby) 

Den fælles retning peger mod Sverige 

Et projekt, der bestemt ikke har været sat på 
pause på grund af coronaen, er den 
kommende sammensmeltning med Sverige. I 
løbet af få år skal den samlede danske 
hestevæddeløbssport nemlig være integreret 
som en naturlig del af den svenske 
hestevæddeløbssport.  

Derfor bruger Morten Arnesen aktuelt mange 
timer sammen med repræsentanter fra 
svensk side. Der er nemlig en del ender, der 
skal nå sammen i forhold til både spillet, 
teknik- og datasystemer, økonomien og 
sikkerheden på løbsdage.  

»Det siger næsten sig selv, at det er en 
kompliceret proces at få ægteskabet med 
Sverige til at falde på plads. Vi er i øjeblikket i 
gang med at se på vores fundament, nemlig 
væddeløbsbanerne. Her er en af de store 
opgaver projekt ”Sikre Baner” (beskrives i 
næste artikel, red.),« siger Morten Arnesen. 

I dag har den danske hestevæddeløbssport 
også et mangeårigt, velfungerende 
samarbejde med svenskerne omkring 
løbskalenderens udformning, ligesom 
arbejdet med at få synkroniseret reglementer 
og sportslig administration er gået i gang.  

»Der er dog også områder, hvor vi på tværs 
af landene skal bygge helt nye strukturer og 
synergier op fra bunden – og det tager altså 
tid. Hvordan dette arbejde skrider frem, vil vi 
løbende informere om,« fortæller Morten 
Arnesen.  



Repræsentanter fra SiBa-gruppen taler med baneforvalter Bjarne Kristiansen under en gennemgang af forholdene på Fyens 
Væddeløbsbane. (Foto: Jens Rønnov) 

Fremtidssikringen af danske væddeløbsbaner er gået i gang 

Dansk Hestevæddeløb og Svensk Travsport har igangsat projekt ”Sikre 
Baner” (SiBa). Målet er ensartethed i sikkerhedsprocedurerne omkring 
afviklingen af en løbsdag. 

 

Landets væddeløbsbaner skal være sikre at 
færdes på – både for sportens to- og 
firbenede aktører samt publikum på 
lægterne. 

Derfor er hestevæddeløbssporten i Danmark 
efter svensk forbillede gået i gang med 
projekt ”Sikre Baner” (i daglig tale SiBa). Om 
projektet siger Morten Arnesen: 

»SiBa går kort fortalt ud på, at der fra svensk 
side stilles en række krav til de sikkerheds-
mæssige forhold på danske baner. Dem skal 
vi helt enkelt kunne leve op til, før en 
succesfuld integration med Sverige kan 
fuldbyrdes.« 

Den danske SiBa-model er baseret på 
erfaringer med det nye svenske SäBa-system 
(Säkra Banor) med fokus på de aktive og 
publikum tilpasset danske forhold.  

»Det er et projekt, der i princippet aldrig bliver 
helt færdigt, da kravene til både aktives og 
publikums sikkerhed på banerne hele tiden 

ændres. Men med SiBa får sporten et system, 
hvor vi både fra centralt og lokalt hold kan 
registrere og følge op på, om sikkerheds-
forholdene på den enkelte bane er i orden,« 
siger Morten Arnesen og fortsætter:  

»Samtidig får vi mulighed for at koordinere og 
prioritere, hvor der fremover skal foretages 
investeringer, så den enkelte bane til hver en 
tid kan leve op til gældende sikkerheds-
mæssige standarder,« siger Morten Arnesen. 

 

Kræver store investeringer  

For at følge SiBa-projektet sikkert i hus er der 
nedsat en styregruppe med repræsentanter 
fra både dansk og svensk side.  

Morten Arnesen er styregruppeleder, og 
derudover består den danske 
repræsentation af sportschef René Jensen, 
Jens Rønnov og Iben Dot Engholm fra DH, 
Peter Stenå fra DTC, Peter Knudsen fra Dansk 



Galop, mens Karin Svensson bistår som 
repræsentant for Svensk Travsport. Derudover 
bruger styregruppen personer udefra, 
eksempelvis fagkonsulenter fra Seges, når det 
er relevant.  

»Vi er på nuværende tidspunkt ved at 
registrere forholdene ude på banerne, hvor vi 
har testet beta-versionen af SiBa og det 
opdaterede registreringssystem REQ. Det er vi 
i gang med at evaluere på, og vi begynder 
så småt at danne os et overblik over, hvad 
der skal til for, at landets baner på sigt kan nå 
i mål med SiBa-kravene,« forklarer Morten 
Arnesen. 

 

»SiBa går kort fortalt ud på, at 
der fra svensk side stilles en 
række krav til de sikkerheds-
mæssige forhold på danske 
baner. Dem skal vi helt enkelt 
kunne leve op til, før en 
succesfuld integration med 
Sverige kan fuldbyrdes.«  
 
 

 

Alle tænkelige forhold på og omkring banen skal gennemgås, 
når SiBa-registreringsholdet er på besøg. (Foto: Iben Dot 
Engholm) 

 

SiBa-listen gennemgås bane for bane 

Helt konkret er der udarbejdet en SiBa-liste, 
som skal gennemgås bane for bane.  

 

Banedirektør på Fyn, Claus Juncker, ser til, mens Jens Rønnov 
fra Dansk Hestevæddeløb inspicerer en boks på banen. (Foto: 
Iben Dot Engholm) 

Denne liste indeholder alle tænkelige 
sikkerhedsforhold, der skal være i orden på 
en løbsdag, eksempelvis bevogtning og 
indhegning af staldområdet, løbsbanens 
tilstand, faciliteter til udtagelse af 
dopingprøver, tilskuerregistrering, bane-
belysning, nødbelysning i publikums-
områderne samt procedurer ved ulykke 
både på selve løbsbanen og blandt 
publikum.  

»Registreringsholdet har indtil videre været på 
besøg på tre af landets baner (Fyn, Bornholm 
og JVB, red.), hvor vi har registreret, hvordan 
det ser ud for den pågældende bane i 
forhold til at kunne leve op til SiBa-kravene,« 
siger Morten Arnesen. 

Alle data registreres digitalt i REQ-systemet, 
som er identisk med det, som Svensk Travsport 
bruger.  

»De data, der lagres i systemet, vil altid være 
tilgængelige for den enkelte banes ledelse. 
Det kan eksempelvis være en stor hjælp, når 
der starter en ny banedirektør på Lunden. Her 
vil vedkommende kunne gå direkte til den 
digitale registrering af banen med billeder og 
tekst af alle tænkelige forhold. Derefter vil 
han eller hun hurtigt kunne danne sig et 
overblik over det aktuelle behov for 
investeringer og vedligehold på banen.«   



 
Det har kostet godt 2,4 millioner kr. at etablere det nye lysanlæg på Skive Trav. (Foto: Annemette Haldborg Andersen)  

Egenfinansiering på 65%: Nyt lysanlæg står klar i Skive 
I et tæt samarbejde mellem Skive Trav og Dansk Hestevæddeløb er der 
etableret et nyt lysanlæg på den nordvestjyske bane. På Klampenborg 
Galopbane har DH lagt fiberforbindelse ud over hele banen. 

 

Lysanlæggene på flere af landets 
væddeløbsbaner har set bedre dage. En af 
de baner, hvor der i løbet af de senere år har 
været flest ”sorte huller”, er Skive Trav. Det 
eksisterende lysanlæg på banen var kort og 
godt nedslidt.   

Da en undersøgelse samtidig viste, at det ikke 
var muligt at opdatere anlægget, var 
etableringen af et nyt lysanlæg uundgåelig – 
i hvert fald hvis banen fortsat skulle afvikle 
væddeløb i vinterhalvåret.  

Derfor gik Dansk Hestevæddeløb i 
samarbejde med Skive Travs daglige leder og 
bestyrelse i gang med at finde ud af, hvad et 
nyt anlæg ville koste. Flere leverandører blev 
kontaktet, og da det bedste tilbud var fundet 
og finansieringen faldt på plads, gik arbejdet 
i gang.  

Tovholder på lysprojektet i Skive har været it-
supervisor Jens Rønnov fra Dansk 
Hestevæddeløb. Han siger:   

»Det nye lysanlæg har kostet godt 2,4 
millioner kroner. Skive Trav har selv finansieret 
cirka 1,3 mio. kr., blandt andet ved at søge 
flere fonde, og resten er betalt af Dansk Trav 
og Galop Union (DTGU),« siger han.  

Projektet har kørt det meste af sommeren, og 
primo oktober kunne lyset så tændes på det 
nye anlæg for første gang - og det virker helt 
efter hensigten.  

De erfaringer, som projektet i Skive har givet 
Dansk Hestevæddeløb, kan fremover bruges 
andre steder i landet. 

 

 

 



»Da det er et SiBa-krav, at der også skal være 
nødbelysning på banen, er dette også 
indarbejdet i projektet i Skive. Samlet set har 
vi nu en viden med i bagagen, som kan blive 
ganske værdifuld, hvis eller nærmere når 
lysanlæggene på nogle af de øvrige baner 
også skal opgraderes på et tidspunkt,« siger 
Jens Rønnov.   

 

»Fiberen er også en 
forudsætning, hvis vi på et 
tidspunkt får mulighed for at 
etablere det tracking-system, 
som vi kender fra Sverige, hvor 
tv-seeren kan følge hestens 
position undervejs i løbene.« 
 

Fiberforbindelse med mange muligheder 

I forbindelse med lysprojektet i Skive er der 
også etableret et nyt højttaleranlæg på 
banens inderkreds, så de aktive fremover 
bedre kan høre dommertårnet. Derudover 
har Dansk Hestevæddeløb lagt rør ned hele 
vejen rundt langs banens inderkant, så der 
på et tidspunkt enkelt og hurtigt kan 
etableres en fiberforbindelse. 

»Det er en fremtidssikring, da fiber-
forbindelsen fremover vil kunne anvendes til 
mange formål,« siger Jens Rønnov. 

En af de ting, som fiberen giver mulighed for, 
er etableringen af et digitalt snorestartssystem 
med visuelle sensorer på tværs af banen.  

»Fiberen er også en forudsætning, hvis vi på 
et tidspunkt får mulighed for at etablere det 
tracking-system, som vi kender fra Sverige, 
hvor tv-seeren kan følge hestens position 
undervejs i løbene.« 

En anden bane, hvor fiberen fremover vil 
gøre hverdagen lettere, er Klampenborg 
Galopbane. Her er Dansk Hestevæddeløb 
netop blevet færdige med at trække fiber 
rundt mellem samtlige bygninger.  

 

Det nye anlæg i Skive lever til fulde op til de krav, som 
svenskerne stiller til et lysanlæg på fremtidens 
væddeløbsarena. (Foto: Jens Rønnov) 

 

»Vi har skabt en helt ny fiberstruktur, så banen 
nu har en højhastighedsforbindelse, der gør 
afviklingen af en løbsdag meget lettere og 
mere driftssikker. Alt lige fra Dankort-maskiner 
over toto-terminaler til udstyret i dommer-
tårnet er nemlig koblet op på den nye 
fiberforbindelse,« afslutter Jens Rønnov.  

 

 

Med den nye fiberforbindelse trukket rundt blandt 
bygningerne på Klampenborg Galopbane er al data-
kommunikation på stedet blevet fremtidssikret. (Foto: Burt 
Seeger)   

 

» Vi har skabt en helt ny 
fiberstruktur, så banen nu har 
en højhastighedsforbindelse, 
der gør afviklingen af en 
løbsdag meget lettere og mere 
driftssikker.« 
 

 


