
 

Kære alle, 

 
Vi håber I alle har nydt julen. Tak for 2021 – et år, hvor meget er sket. I denne nytårshilsen er et par store ”overskrifter”, som har 
afgørende betydning for sportens fremtiden. 

Sverige-aftalen: Efter 2017-rammeaftalen med Svensk Travsport, er vi nu her i december 2021 langt om længe ved målstregen 
med en endelig aftale; en meget detaljeret aftale med klare målpunkter og krav til Danmark. Hestevæddeløbssporten vil blive 
præsenteret for aftalen i starten af 2022. 

Ny struktur: Ér godkendt for hestevæddeløbssporten. I 2022 skal vi sammenlægge, effektivisere og optimere arbejdsgange – og 
sporten har nu ét sted og én organisation, som skal tage ansvar og bidrage.  

 
DTC/DG/DTGU og DH har sammen udarbejdet nedenstående formål, mission og vision. 

Dansk hestevæddeløbs formål er at udvikle hestevæddeløb som kulturbærende sport i det moderne samfund. En sport, hvor 
respektfuldt samspil mellem hest og menneske skaber et troværdigt fundament for oplevelser og fællesskaber. 

Dansk hestevæddeløbs mission er at skabe oplevelser og fællesskaber med udgangspunkt i hestevæddeløb, baseret på 
ansvarlighed – med hesten i centrum – til glæde for publikum og sportens interessenter. 

Dansk hestevæddeløbs vision er: 

- At skabe en bæredygtig sport 

- At styrke fællesskabet 

- At tilpasse sporten til det moderne hesteliv 

- At øge kendskabet og fremme interessen for sporten 

- At etablere én skandinavisk sport  

 
Strategien – altså den kort- og langsigtede planlægning – er i gang med at blive udarbejdet, og ovennævnte skal konkretiseres til 
målsætninger og handlinger, således at hele hestevæddeløbssporten er bevidste om målsætningerne. 

Flotte ord ja. Er det nødvendigt? Ja. For uden denne fælles forståelse kan DH ikke prioritere. Det kan vi nu!  

Share a Horse: Digitalt værktøj til håndtering af anpartsheste og kommunikation til hesteejerne blev ”endelig født” i 2021. Noget 
som Sverige og Norge følger tæt, da dette kan – og skal – øge antallet af hesteejere, og derved heste, aktive, ansatte etc. Så bak 
op og giv feedback – alle konstruktive input er velkomne, så vi sammen kan forbedre og vækste sporten. 

Whistleblowerordning og kampagnen ”Stop det Nu!”: Blev etableret og en kulturforandring italesat. Det er vigtigt, at vi har fokus 
på en konstruktiv tilgang, hvor vi taler hinanden op og siger fra, når grænser overskrides. Dette er noget, myndighederne har 
fokus på. 

Kulturmidler: Dialogen med Christiansborg blev igangsat i december med henblik på at evaluere kulturmidlerne. ALLE 
ovennævnte punkter øger hestevæddeløbssportens udgangspunkt. De viser og beviser, at sporten evner at handle – og er i gang 
med at blive selvfinansierende. Dette fremmer vores position til genforhandlingerne. Nævnte tiltag har medført, vi blev taget 
meget seriøst – og beviste, at sporten har handlet og gjort det nødvendige for at udvikle, fastholde og synliggøre sporten. 

Ny avlssatsning og løbsserie: Arbejdes der konkret med. Projektet er langt fremme, og vil se lyset i 2022. Det kan I godt glæde jer 
til! 

Vi kan alle godt glæde os over udviklingen i 2021 på de store linjer, som vil forsætte ind 2022, hvor et samlet Dansk 
Hestevæddeløb – sammen med banerne – vil tage hul på næste vigtige kapitel for sporten: En samlet sport. Udgangspunktet er 
godt, og bruger vi kræfterne konstruktivt for sporten, så kan vi komme langt. 

 
Rigtig godt nytår!  

Hilsen John Kirketerp (formand) og Morten Arnesen (adm. direktør) 


