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                                                                                                                                22.oktober 2015 

Til baner og forbund. 

 

 

HFF’s bestyrelse har løbende vurderet argumenter, underskriftsindsamlinger og politiske 

tilkendegivelser samt andre hensyn meget seriøst. Nu er vi nået et tidspunkt så sent på året, at vi 

som ansvarlig bestyrelse for HFF må træffe beslutning om det kommende års tildeling af tilskud, så 

væddeløbsbanerne kan disponere uanset deres meget forskellige fremtidige situation. 

  

Folketinget vedtog L23 ved udgangen af 2014. Konsekvensen af denne lov er, at udlodningen til 

hestevæddeløbssporten fra 2015 successivt nedskæres med 15 mio. kr. voksende til 30 mio. kr. 

årligt i 2018. Sporten skal herefter eksistere for 60-62 mio. kr. om året. I betænkningen til loven 

anmodes HFF sammen med Danske Spil om at undersøge en alternativ finansiering af 

hestevæddeløbssporten. I april 2015 afleverede HFF en rapport til Kulturministeriet med en 

forretningsplan, som indebærer overdragelse af Dantoto til sporten, og anbefalede denne på 

bestemte vilkår. Vilkårene knytter sig til en lempelig økonomisk overdragelse af Dantoto til Dansk 

Hestevæddeløb (DH) samt en nødvendig mellemfinansiering af driften af banerne på i alt 45 mio. 

kr. , indtil der fremkommer et nettobidrag fra Dantoto til sportens drift.  Forretningsplanen er 

udarbejdet af Dansk Hestevæddeløb. 

 

Ministeren meddelte medio september, at han i enighed med idrætsordførerne ikke anså planen for 

bæredygtig, og at han ikke havde statslige midler til at imødekomme rapportens ønsker om lempelig 

overdragelse og mellemfinansiering. Ministeren blev ved denne lejlighed gjort opmærksom på, at 

det herefter ville blive nødvendigt med strukturelle tilpasninger af banestrukturen inden for 

hestevæddeløbssporten, hvilket han var klar over. 

HFF aftalte med DH, at der skulle laves en plan for de strukturelle ændringer. DH har efterfølgende 

fremsendt en plan til HFF, hvor der foreslås ophør af tilskud til Nykøbing Fs og Fyns 

væddeløbsbaner, mens resten af banerne opretholder et mere eller mindre reduceret tilskud i de 

kommende år. HFF’s vurdering er, at de foreslåede reduktioner i tilskud ikke er tilstrækkelige til at 

sikre en bæredygtig økonomi for en væddeløbssport i sund balance, ikke mindst henset til størrelsen 

af HFF’s resterende egenkapital. 

 

Ministeren har på et møde med HFF primo oktober meddelt, at han har aftalt med Dansk 

Hestevæddeløb, at der udarbejdes en ny forretningsplan sammen med de svenske og norske 

hestespilselskaber for overdragelse af Dantoto til DH. Her forudsættes indarbejdet en kompensation 

til staten på 20 mio. kr. om året i en årrække. Kompensationen skal dække statens nettotab, der 

knytter sig til en overdragelse af Dantoto fra Danske Spil til Dansk Hestevæddeløb. Den ny 

forretningsplan er ved at blive udarbejdet, og hvis den vurderes bæredygtig, vil ministeren søge at 

løse de juridiske spørgsmål i forbindelse med en evt. overdragelse og forelægge sagen i regeringen. 
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Der kommer efter ministerens udmelding ingen statslige midler som fødselshjælp til et spilleselskab 

drevet af Dansk Hestevæddeløb. Det er således også urealistisk, at den af HFF forudsatte 

mellemfinansiering fra staten på 45 mio. kr. kommer på tale. HFF vil derfor ikke i tilstrækkeligt 

omfang kunne finde midler til at opretholde alle baner i de år, fonden er under nedskæring. 

 

Det er imidlertid fortsat muligt, at Dantoto overdrages til sporten, om end det bliver på svære 

økonomiske vilkår. Hvis det sker, vil HFF være meget indstillet på at bidrage med en stor del af sin 

egenkapital til at supportere et Ny Dantoto i samarbejde med DH. Endvidere vil HFF søge at give 

tilskud til at bevare den væsentligste del af banestrukturen i Danmark, men dette kan kun realiseres 

i ønsket omfang, hvis der kommer ekstern finansiering til banernes drift, eksempelvis fra stat, 

kommuner eller private.  

 

HFF’s bestyrelse har naturligvis løbende drøftet den alvorlige bevillingssituation for banerne. 

I 2015 er der brugt 7 mio. kr. af egenkapitalen til at fastholde banestrukturen. Dette kan ikke 

fortsætte, når forventningen også er at skulle være fødselshjælper for et nyt spilleselskab. 

 

Efter grundige overvejelser i bestyrelsen, drøftelser med sportens organisationer og 

kernekompetencer inden for dansk hestevæddeløbssport er bestyrelsen nået frem til, at Odense, 

Billund og Nykøbing med virkning fra 1. januar 2016 ikke vil modtage deres tilskud fra HFF. 

 

Som grundlag for denne beslutning er der i samarbejde med DH opstillet fire kriterier, som ligger til 

grund for udpegning af disse baner. 

 

• Sportsligt kriterie som dækker over licenser og heste knyttet til en bane, antal starter på 

udebane samt dækningsprocent på egen bane. Disse forhold vægtes ligeligt, og det samlede 

resultat er banernes rangorden på det sportslige kriterie. 

• Den spillemæssige rangorden er baseret på statstik fra Danske Spil. Det anvendte nøgletal er 

totalomsætning pr. løbsdag. 

• Banernes tilstand er baseret på seneste regnskaber og andre løbende informationer om 

økonomi, likviditet mv. 

• Demografisk kriterie er rangordnet ud fra befolkningsunderlag og potentialet i banens 

umiddelbare nærhed. 
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Sammenvejning af ovennævnte kriterier giver følgende rangorden af banerne: 

 

 Score 

1. Lunden 27,3 

2. Ålborg 21,7 

3. Århus 18,8 

3. Skive 18,8 

5. Bornholm 15,4 

6. Billund 14,7 

7. Odense 13,7 

8. Nykøbing 12,4 

 

Se også vedlagte tabel. 

 

Sportens organisationer har lavet tilsvarende analyser, og er nået frem til samme tre baner med 

laveste præstations score. 

 

Odense, Billund og Nykøbing opnår den laveste score, når alle kriterier er vejet sammen. Fælles for 

de tre baner er en relativt lave præstationer på det sportslige kriterie. De har det færreste antal heste 

og antal aktive inden for sporten. De er alle afhængige af at få tilført et stort antal startheste hver 

eneste løbsdag. Især Odense og Nykøbing har få startende heste på udebane.  

 

Odense er tredje største by i Danmark med et godt befolkningsunderlag og er dermed en stærkere 

aktør på spillesiden. Nykøbing og Billund har et svagere befolkningsunderlag og især Nykøbing har 

meget lidt spil. 

 

HFF har fra starten af 2015 været klar over den alvorlige bevillingssituation, men har af respekt for 

den politiske beslutningsproces og for sportens organisationers forventninger hertil haft en 

afventende holdning. Men efter at kulturministeren i to omgange har tilkendegivet, at der ikke var 

udsigt til ekstra statslige midler, er tiden nu inde til beslutning om de kommende års 

bevillingstildeling.  

 

HFF henvendte sig allerede tidligt i 2015 til væddeløbsbanernes hjemkommuner med en appel om 

kommunal støtte til de lokale væddeløbsbaner for at kompensere for det af Folketinget nedsatte 

tilskud. HFF fik ingen imødekommende svar, men kun lettere afvisende og formaljuridiske negative 

tilkendegivelser om mulighederne inden for kommunalfuldmagten. Siden er der kommet afgørelser 

fra Statsforvaltningen, som viser, at hvor der er vilje, er der vej...  
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Som et sidste forsøg på at undgå banelukninger har fonden derfor henvendt sig til de kommuner og 

baner, der på grundlag af ovenstående overvejelser og kriterier er udpeget til at miste tilskud fra 

HFF fra 1. januar 2016, med et tilbud om et præmietilskud forudsat tilstrækkeligt kommunalt 

driftstilskud frem til et evt. nyt Dantoto bidrager til den samlede finansiering af sporten. Reaktionen 

har været negativ. 

 

Derfor ser HFF - ikke mindst set i lyset af det fremskredne tidspunkt - sig nødsaget til nu at 

meddele, at fondens tilskud til banerne i Nykøbing F, på Fyn og i Billund ophører med årets 

udgang. 

 

HFF er bekendt med Århus væddeløbsbanes særlige situation med den opsagte lejekontrakt. Hvis 

banen ikke lykkes med at skabe klarhed over fremtiden i løbet af 2016, er det HFF’s hensigt også at 

indstille tilskuddet til denne bane fra 2017 og dermed styrke det økonomiske fundament for de 

resterende baner i Danmark. 

 

Det fremgår af HFF’s vedtægter, at fonden skal varetage hestesportens og hestespillets udvikling. 

HFF skal ikke varetage geografiske eller egnsudviklingsmæssige hensyn. På dette grundlag er 

ovenstående beslutninger truffet.  

 

Fremover vil HFF således koncentrere sine bevillinger om de tilbageværende, som med et solidt 

økonomisk grundlag må danne grundstammen for dansk hestevæddeløb - uanset om DH varetager 

hestespillet eller ej. På disse baner er der det nødvendige grundlag i form af hesteavl, spillebrikker, 

befolkningsopbakning og spilomsætning, som vil være basis for dansk hestesports fremtidige 

eksistens. 

 

Banen i Nykøbing har i går tilkendegivet overfor HFF, at økonomiudvalget i Guldborgsund 

kommune er indstillet på at forelægge byrådet en indstilling om driftstilskud til Nykøbing banen. 

HFF er herefter indstillet på at yde et præmietilskud i overgangsperioden. Hvis der kommer 

tilsvarende tilsagn fra de to andre kommuner inden for de nærmeste to uger, står HFF’s tilsagn om 

præmietilskud selvsagt ved magt, hvis der findes en løsning, hvor sporten overtager hestespillet. 

 

Endelig tilskudsfordeling til baner foretages, når situationen omkring spilleselskabet er afklaret. 

Fremover vil HFF prioritere præmie- og driftstilskud til tilskudsberettigede baner og forbund og 

dermed ikke investeringstilskud. Alle baner skal derfor være indstillet på selv at finansiere en del af 

deres driftstilskud og deres investeringer gennem kommunale tilskud eller private sponsorater, 

ligesom sportens organisationer og forbund bliver beskåret i driftsstøtte med en anbefaling om at 

spare administrative ressourcer ved at etablere en fælles enhedsorganisation på hele sportens 

område. 
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Hvis spilleselskabet i sportens regi bliver en realitet, er HFF indstillet på at anvende en stor del af 

egenkapitalen til nødvendig "fødselshjælp", herunder bevarelse af banestruktur og spillebrikker i en 

overgangsperiode, hvor der samtidig vil være store nedskæringer i udlodningen til HFF fra 

Kulturministeriet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Ulrich Nielsen 

Direktør 
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                                                            Erik Jacobsen 

            

                                                            Bestyrelsesformand 

 

 

 

 


