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Sommeren nærmer sig sin afslutning samtidig med, at der over de kommende uger skrues op for den 
absolutte højsæson inden for væddeløbssporten.  
Det betyder Dansk Derby for galoppen på Klampenborg allerede på søndag, og så mødes det meste af trav-
Danmark tre uger senere, når Lunden traditionen tro lægger oval til Derbyweekenden inden for travet.  
Den helt friske udgave af Væddeløbsbladet har stor fokus på netop de to derbies, og der er blevet plads til 
artikler fra både trav- og galopsporten. Og dertil kommer informationer om og katalog til den store 
Derbyauktion for traverne i regi Breeders Club.   
Foran os venter et efterår med masser af aktivitet inden for Dansk Hestevæddeløb. Nedenfor har vi derfor 
oplistet en række overskrifter af de områder, som vores organisation kommer til at prioritere over de 
kommende måneder.  
 

Den fremadrettede strategi for hestevæddeløbssporten 
Kort inden sommerferien kunne Dansk Hestevæddeløbs bestyrelse præsentere et strateginotat, der sætter 
retningen for sportens udvikling for de kommende år.  
Under overskriften ”En fælles fremtid for Dansk Hestevæddeløb” har bestyrelsen prioriteret en række 
indsatsområder, som nu skal operationaliseres. Naturligvis er den overordnede økonomi en afgørende 
faktor og samtidig forudsætning for, at vi kan fastholde og udvikle vores sport. Men rundt om det 
økonomiske handler det om mange andre områder.  
”Nu skal banerne tjene deres egne penge”, er efterhånden sagt og skrevet mange gange, og sådan har det i 
praksis altid været. Det nye vil være det fremadrettede fokus på det kommercielle og 
oplevelsesøkonomien, hvor en tur på væddeløbsbanen skal været en totaloplevelse for alle aldersgrupper 
og samfundslag – og naturligvis samtidig skabe kendskab til og interesse for sporten.  
Forude venter en proces med baneledelserne og deres bestyrelser, hvor også en ny model for driftstilskud 
spiller en væsentlig rolle. Selve strateginotatet kan ses via linket til dette nyhedsbrev på danskhv.dk.  
 

Sikre Baner (SiBa) – Udrulning af fase 1 hhv. fase 2.  
Som tidligere udmeldt besluttede Dansk Hestevæddeløbs bestyrelse at følge SiBa-styregruppens indstilling 
omkring en historisk stor investering i vores anlæg og øvrige rammer for løbsafvikling.  
Investeringerne er tiltrængt og samtidig en forpligtigelse, som vi har i forhold til aftalen med Svensk 
Travsport og ATG. Det bliver en stor og meget vigtig opgave i de kommende år, hvor op til 6-8 mio. kr. skal i 
arbejde allerede i indeværende år.   
 

Sverige-aftalen – møderækker på strategisk og operationelt niveau 
Fundamentet for sportens udvikling hviler som bekendt på den aftale med ST og ATG, som blev indgået 
omkring årsskiftet. SiBa er en væsentlig del af vores forpligtigelser, men der eksisterer også en række øvrige 
samarbejdsfora på tværs af dansk og svensk travsport. Det handler bl.a. om samstemte løbsreglementer, 
om ensartede doping og drivningsregler, om udviklingen af fælles nyt sportssystem og meget mere.  
Ved aftalens indgåelse blev det besluttet, at der skal være en løbende kontakt både på det strategiske og 
overordnede niveau, men også på det mere konkrete og operationelle niveau. Og de skal nu i gang.  
 
 



                                                                                                                              
 
 
 
 
Udvikling og implementering af ny website 
Dansk Hestevæddeløbs hjemmeside under navnet danskhv.dk har efterhånden otte år på bagen, og det er 
lang tid inden for et felt, hvor udviklingen nærmest kan betegnes som eksplosiv.  
Der er derfor allerede i indeværende budgetår kalkuleret med en helt ny og opdateret platform, og der blev 
i foråret valgt leverandør af det nye danskhv.dk. 
Der bliver tale om en større proces, og hvor der bl.a. skal overføres en voldsom stor mængde data til den 
nye platform. Samtidig er det besluttet, at trav.dk bliver en integreret del af danskhv.dk.  
Der udvikles stadig på selve opsætningen og det visuelle udtryk, hvor vi naturligvis også vil tage afsæt i 
udbyttet af den tidligere nævnte strategiproces.  
Det er i den forbindelse helt oplagt, at de underliggende banesider vil have et langt mere kommercielt 
udtryk og henvendt til de besøgende til banerne. Det skal være beskrivelser af oplevelsen og den rejse, som 
man kan være en del af ved at opleve væddeløb live.  
Det mere konkrete arbejde går i gang i løbet af efteråret, mens det store ”rugbrødsarbejde” efter planen 
ligger i vintermånederne og dermed vores lavsæson. Og så er det stadig målet, at den nye website kan gå i 
luften 1. marts 2023.  
 

Sæsonplan 2023 
Som bekendt foregår arbejdet med sæsonplanen i et tæt samarbejde med både Norge og Sverige, og der 
skal ikke være tvivl om, at planlægningen af løbsdagene har stor betydning. Det handler om mulighederne 
for at kunne fremvise den bedst mulige sport, om at kunne præstere gode omsætningstal og dermed 
dække ind i forhold til den nordiske spilleplan, men det handler også om at skabe de bedst mulige 
betingelser set i relation til oplevelsesøkonomien.  
Arbejdet med sæsonplan 2023 har faktisk været i gang siden april/maj måned, hvor DH Sport har afholdt 
møder med vores svenske og norske kolleger, og aktuelt er vores egne baner inddraget i forhold til deres 
begrundede ønsker for næste års løbsdage.   
Udarbejdelsen af detailplanen sker her efter sommerferien, og vi forventer den endelige sæsonplan 2023 
med ca. 235 løbsdage på plads i uge 42 eller 43. Og skulle der være nyt at fortælle inden da, vil dette blive 
lagt op på danskhv.dk.   
 

Løbende drift og udvikling. Sikker budgetstyring. 
Under dette sidste punkt gemmer sig alle de andre løbende opgaver, som ligger hos Dansk Hestevæddeløb, 
og som løses enten hos os eller sammen og i fællesskab med banerne.  
Det må gerne bemærkes, at det handler både om drift og udvikling. Dansk Hestevæddeløb kommer nemlig 
til at skulle prioritere både sikker drift parallelt med kreativ udvikling, og det skal ligge i vores mind set i alt, 
hvad vi foretager os.  
Det vil sige i de kendte og rutinemæssige driftsopgaver, men især i forbindelse med de ændrede opgaver, 
som følger med og derved understøtter den nye strategi.  
Banerne skal i gang med større udviklings- og omlægningsprocesser ind i en ny virkelighed, og det skal vi 
som hovedorganisation naturligvis også.  
 
Med disse ord ønskes en rigtig god sensommer kombineret med nogle minderige derby-oplevelser.  
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