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I HFF NYT vil der bl.a. blive informeret om 
tildeling af driftstilskud og præmietilskud samt 
bevilling af investeringsmidler mv.  
 
 
Kommissorium for udvikling af spilleformer og 
organisering af spil i Danmark  
 
Den 6. maj 2014 indgik Folketingets partier en 

politisk stemmeaftale om idræt. Aftalen indebærer 

bl.a., at Hestevæddeløbssportens 

FinansieringsFonds (HFF) andel af 

udlodningsmidlerne reduceres fra 2015 med 15 

mio. kr. stigende til 30 mio. kr. varigt fra og med 

2018.  

 

Med det formål at gennemføre de i stemmeaftalen 

aftalte prioriteringer og om muligt styrke 

hestevæddeløbssporten og 

hestevæddeløbsspillet i Danmark var der blandt 

partierne derudover enighed om, at: 

 

”[opfordre] HFF til i samarbejde med Danske Spil 

at undersøge alternative finansieringsmuligheder 

for HFF bl.a. via udvikling af nye spilleformer. Hvis 

undersøgelsen sandsynliggør bæredygtige 

modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på 

en alternativ finansieringsmodel, der muliggør 

selvstændighed. ” 

 

Et sådant samarbejde vil bl.a. skulle tage hensyn 

til, at det samlede spil på hestevæddeløb i 

Danmark er meget beskedent i forhold til 

omfanget i f.eks. Sverige og Norge. Fælles 

skandinaviske spil, hvor der spilles fælles fra både 

Norge, Sverige og Danmark, har dog haft en 

stærk såvel sportslig som spillemæssig udvikling 

de seneste år. 

 

En ændring af udviklingen i Danmark kræver bl.a., 

at der sikres et tilstrækkeligt og stabilt 

finansieringsgrundlag for hestesporten, og at der 

tilvejebringes forudsætninger for, at der i stigende 

grad kan afvikles væsentlige sportslige 

begivenheder på danske hestevæddeløbsbaner. 

De to betingelser understøtter hinanden og er 

hinandens forudsætninger. En fremtidig 

bæredygtig finansiering af hestesporten i 
Danmark forudsætter en kortlægning af mulige 

modeller for organiseringen af spil på 

hestevæddeløb i Danmark, herunder 

mulighederne for et øget skandinavisk 

samarbejde.  

 

På baggrund af opfordringen i stemmeaftalen har 

HFF og Danske Spil med dette kommissorium 

aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe med 

medlemmer fra Danske Spil og HFF med henblik 

på at undersøge, om det er muligt at etablere 

alternative og bæredygtige finansieringsmodeller 

for HFF og hestesporten i Danmark.  

 

Formål 

Arbejdsgruppen har følgende formål: 

1) at fremlægge og drøfte mulighederne for 

introduktion af nye spilleformer  

2) at fremlægge og drøfte mulige modeller til 

fremtidig organisering af spil på 

hestevæddeløb i Danmark, og  

3) at fremlægge og drøfte mulige 

finansieringsmodeller med henblik på at 

tilvejebringe et øget provenu fra spil på 

væddeløbsheste.  

Organisering 

1) Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående 

af seks medlemmer, tre udpeget af Danske 

Spil og tre udpeget af HFF. 

2) HFF udpeger formanden for arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen aftaler løbende, hvem der 

udfører de opgaver, der besluttes, herunder 

fordelingen af eventuelle omkostninger. 

3) Arbejdsgruppen kan ad hoc suppleres med 

eksperter på relevante områder og nedsætte 

underudvalg. 

4) Teknisk sekretariatsbistand varetages af HFF. 

 

Opgaver 

1) Arbejdsgruppen skal kort beskrive den 

historiske baggrund for den nuværende 

organisering af spil på hestevæddeløb i 

Danmark.  

2) Arbejdsgruppen skal - som fase 1 - via 

eksterne, uvildige konsulenter få udarbejdet 

en analyse af hestespilmarkedet og de 

forretningsmæssige muligheder heri - primært 

i Danmark, men også i forhold til 

hestespilmarkederne i de øvrige nordiske 



lande. Analysen skal primært indeholde en 

kortlægning af potentiale og drivere. Den 

praktiske gennemførelse af dette projekt 

varetages af Danske Spil. Dog skal parterne, 

inden analysen igangsættes, være enige om 

analyseoplægget. 

3) Arbejdsgruppen skal på baggrund af 

ovennævnte analyse undersøge og drøfte 

mulige modeller til fremtidig organisering af 

spil på hestevæddeløb i Danmark. Modellerne 

skal baseres på forskellige scenarier (et 

scenarie, hvor Danske Spil kun delvist er 

involveret i udbud af spil på hestevæddeløb i 

Danmark, og en model, hvor Danske Spil ikke 

er involveret i udbud af spil på hestevæddeløb 

i Danmark), herunder en opretholdelse af 

Danske Spils eksisterende eneretsbevilling. 

4) Arbejdsgruppen skal derudover på baggrund 

af ovennævnte analyse undersøge 

mulighederne for introduktion af nye 

spilformer, som skal drøftes og vurderes i 

forhold til de organiseringsformer, 

arbejdsgruppen beskriver. 

5) Arbejdsgruppen skal undersøge og drøfte 

mulige modeller, der indebærer etablering af 

et fælles skandinavisk hestevæddeløbsspil, 

herunder en mulig organisering i et fælles 

skandinavisk spilleselskab med deltagelse af 

relevante parter (heriblandt HFF, Danske Spil, 

ATG og Norsk Rikstoto). Arbejdsgruppen skal 

i den forbindelse afdække eventuelle juriske, 

herunder EU-retlige, aspekter ved en sådan 

model. 

6) Arbejdsgruppen skal kortlægge det fremtidige 

økonomiske potentiale samt forholde sig til 

spørgsmålet om tilbagebetalingsprocenter, 

fordelingsmodeller og afgifter på de forskellige 

spil. 

7) Ovenstående finansieringsmodeller skal 

udarbejdes med henblik på at tilvejebringe et 

øget provenu fra spil på væddeløbsheste ved 

at introducere en ny struktur for spil. De 

provenumæssige erfaringer fra 

liberaliseringen af spil i Danmark skal 

inddrages i arbejdsgruppens vurderinger af de 

beskrevne modeller for fremtidig organisering 

og for nye spilleformer. I analysen heraf skal 

indgå eventuelle afledte effekter på det 

allerede eksisterende samlede spillemarked. 

 

Arbejdsgruppe 

Bent Knie-Andersen, HFF 

Katia Østergaard, HFF 

Peter Rolin, DH 

H.C. Madsen, Danske spil 

Pernille Sonne, Danske Spil 

Arbejdsgruppen har godkendt oplæg til 
potentialeanalyse af hestespil I Danmark. Ifølge 
tidsplanen for analysen kan resultater og 
anbefalinger præsenteres for arbejdsgruppen i 
uge 49.  
 

Mål 

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde hurtigst 

muligt. Parterne vil i fællesskab udarbejde og 

afgive en skriftlig rapport om resultatet af 

ovenstående undersøgelser til Kulturministeriet. 

 
. 
Bevillinger  
På mødet blev der bevilget følgende:  

 Dansk Hestevæddeløbs ansøgning om 
175.000 kr. inden for rammebevillingen til 
opgradering af Navision systemet.  

 Dansk Hestevæddeløbs ansøgning om 
200.000 kr. inden for rammebevillingen til 
udvikling af kommunikationspakker. 

 
Økonomi 

 Præmietilskud for september 

 Opdrætterpræmier 3. kvartal (trav) 

 Godkendte beløb til strategipuljen 
 

 
 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 10.november 2014 
 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond   
 
 
 
 

 
 


