
 

LUNCHTRAV 
MANDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 12.20 

 

NÆSTE LØBSDAGE 

Mandag d. 13. februar kl. 

12.20 

 

Fredag d. 24. februar kl. 

15.45 

 

Mandag d. 6. marts kl. 

12.20 

 

Mandag d. 13. marts kl. 

12.20 

 

Lørdag den 18. marts kl. 

11.00 

 

Fredag den 31. marts kl. 

15.45  

 

RACING ARENA AALBORG 

Skydebanevej 25 
9000 Aalborg 
888 112 07 
aav.dk 
Info@aav.dk  

Kontakt dommertårnet på 

tlf. 888 112 16 
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BANECHEFEN HAR ORDET 
 

NYE TIDER – NYT BANEPROGRAM 

Velkommen til Lunchtrav. 

Løbsdagen i dag er den første løbsdag uden det vanlige baneprogram. 

Vi har med virkning fra den første februar 2023 stoppet samarbejdet 

med Dansk Hestevæddeløb omkring udarbejdelsen af 

baneprogrammet. 

Grunden er økonomisk.  I 2022 kostede det Racing Arena Aalborg netto 

157.000, - kr. at have et baneprogram. I en tid hvor det økonomiske 

pres er voksende på væddeløbsbanerne i Danmark, har vi vurderet at 

vi ikke længere har råd at bruge så mange penge på et produkt som de 

færreste vil betale for. 

Vi har gennem nogle år løbende gjort opmærksom på at vi synes det 

var en meget dyr løsning, der blev brugt. Indtil videre er det ikke 

lykkedes os at finde en ny model for baneprogrammet med Dansk 

Hestevæddeløb, men vi arbejder selvfølgelig videre med dette. 

Erstatningen sidder du med i hånden. Vi er klar over at det på nogle 

områder ikke er af samme kvalitet som det vante baneprogram. Vi 

arbejder derfor også her videre, og håber på løbende at kunne 

forbedre produktet. 

DU er derfor mere end velkommen med RIS, ros, idéer og hvad du 

mener der skal til for at gøre baneprogrammet bedre. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Hellerup/Banechef 

 

 

DAGENS TIDER 

11.15 – Prøvestarter 

12.20 – 1. løb – V4-1 

12.40 – 2. løb 

13.00 – 3. løb – LD-1 

13.20 – 4. løb 

13.38 – 5. & sidste løb 

Entre kr. 35,- + gebyr 

(Ticketmaster) 

Entre kr. 50,- ved køb på 

banen 

Parkering: Gratis 

Wi-Fi 

Navn: Racing Arena Aalborg 

Kode: aav-guest 

Fotograf: Ditte Hesselborg 

OFFICIALS: Uffe Møller 

(landsdommer), Flemming 

Kristensen (dommer) Michael 

Holmer (dommer), Stanley 

Simonsen (overstarter), 

Horsedoc (banedyrlæge) 
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