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Pressemeddelelse 

Dansk Trav og Galop Union har aflagt dels årsrapport til Kulturministeriet for 2021 og dels regnskab for 2021 til 

Spillemyndigheden i henhold til bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det særlige bidrag til 

hestevæddeløbssporten. 

Resultatet for 2021 for DTGU udviser et underskud på 1.462.335 kr. i forhold til et mindre budgetteret overskud, 

hvilket primært skyldes en reduktion i bidraget modtaget fra Dansk Hestevæddeløb ApS. Egenkapitalen udgør 

herefter 20.540.823 kr. Der henvises til årsrapporten – som er vedhæftet – for en yderligere uddybning af 

regnskabets poster. 

Der forventes for 2022 at blive disponeret midler for 94,2 mio. kr. i forhold til de 95,6 mio. kr., som blev 

disponeret i 2021. Forskellen kan primært henføres til en reduktion i driftstilskud til forbund og baner samt en 

stigning i tilskud til implementering af investeringer i Sikre Baner, som er en følge af den indgående aftale med 

Svensk Travsport. 

På foreningens generalforsamling var der genvalg af Egon Jensen, Nick Elsass og Claus Kolin til bestyrelsen, 

som herudover består af Peter Friis Pedersen og Peter Rolin. 

Regnskabet for 2021 til Spillemyndigheden omfatter Hestevæddeløbssporten i Danmarks samlede indtægter fra 

det særlige bidrag, udlodningsmidler og andre indtægter afledt af afholdelse af hestevæddeløb, samt de 

udgifter der er knyttet hertil. 

Regnskabet udviser samlede indtægter på 182.160.328 kr. og samlede udgifter på 181.071.212 kr. 

Indtægts- og udgiftsniveauet for 2021 er således tilbage på niveau med tidligere år efter et 2020, som var 

præget af Covid-19 situationen. For yderligere specifikation af indtægter og udgifter henvises til regnskabet, 

som er vedhæftet. 

Hestevæddeløbssporten har således for 2021 et ikke forbrugt beløb på 1.089.116 kr. af de modtagne midler fra 

det særlige bidrag og tilskuddet fra Kulturministeriet. Beløbet kan overføres til 2022. 

Bestyrelsesformand Claus Kolin står gerne til rådighed for yderligere oplysninger på tlf. +45 888 112 23. 

Charlottenlund, den 28. juni 2022 
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