
  
   
 

 

  
 
 

Sådan er det gået i Lunden – i år… 
Sommeren er ved at gå på hæld og vi har benyttet lejligheden til at se tilbage på et spændende halvår på 

Lunden. 

En start på året, hvor fokus lå mere på overtagelse af spilleselskab, banelukninger, løbsudskrivninger med 

mere. Et fokusområde vi hele tiden følger og deltager i, for at kunne være med at påvirke sporten og ikke 

mindst grundlaget for Lunden, trænerne og hesteejere tilknyttet Lunden.  

 

Økonomien har været et vigtigt parameter i en tid hvor sponsorer og spilleindtægter ikke vækster i samme 

fart som ønsket. Sponsorsalget er dog støt stigende og ser umiddelbart ud til fremgang, også i år. Der skal 

derfor lyde en tak til trofaste sponsorer, som har ønsket at være med at støtte op om Lunden igen i år. Der 

er i halvåret tegnet flere nye sponsorater til Lunden, også af samarbejdspartner der ikke tidligere har 

været kendt i travsporten. Eksempelvis kan vi i år præsenterer Dansk Trav Derby 2015 i samarbejde med 

Modstrøm, Subaru og Casino Copenhagen. 

Vi har i årets løb arbejdet målrettet på en markedsføringsstrategi for dels at kunne byde flere gæster 

velkommen på Lunden - En ambition om at være i ”top 10” som oplevelsessted i Københavnsområdet 

forpligter! En strategi vi oplever giver bonus, i form af flere besøgende på Lunden.  

Lundens rundvisninger har været en stor succes og et tiltag vi fremadrettet vil arbejde videre med. En stor 

tak til Jer frivillige der melder sig til at berette om Lundens historie og give vores gæster en god oplevelse. 

Der er plads til flere i ”rundvisnings korpset”, har du lyst at være med, hører vi gerne fra dig. 

En fokuseret markedsføring giver også udslag af andre event til nye og eksisterende gæster, som 

eksempelvis barnedåb, konfirmationer, fødselsdage, firmaevent med flere. En platform der er i stor 

udvikling på Lunden og med flere nye tiltag undervejs. 

Firmatrav har i årets start været en stor succes. Mange virksomheder har dystet i den succesrige event, 

hvor medarbejderne får mulighed for at se hvem der i virkeligheden er ”chefen”. En event som kan 

afholdelse en løbsdag med både speaker, musik og præmieoverrækkelse. 

  

I samarbejde med Charlottenlund og Skovbo Hesteejerforening, arbejder vi målrettet på Lundens ”egen” 

anpartshest. Et koncept hvor vi gør det muligt for gæster at blive hesteejer for en overkommelig pris. Vi 

håber at skabe et fællesskab omkring en ”Lunden Hest”, så vi kan fastholde gæster og skabe et socialt 

forum omkring dette. 

Vi forventer i samarbejder med Charlottenlund og Skovbo Hesteejerforening at kunne præsenterer dette 

koncept ved Dansk Trav Derby 2015. 
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Set i lyset af ovenstående, er det derfor glædeligt at kunne præsenterer et halvårsregnskab med et 

overskud på kr. 590.000 i forhold til præsenteret budget. 

Et ”overskud” der i andet halvår vil blive justeret til som tidligere præsenteret, i forhold til faldne 

spilleindtægter, målrettet markedsføring af travsporten på Lunden og Lunden som oplevelsessted til 

fordel for travsporten og publikum. 

 

Med flere historiske bygningsværker på Lunden, har vi løbende større udgifter til vedligeholdelse af disse. 

Vi ønsker selvfølgelig at kunne tilgodese alle ønsker omkring udbedringer i både stalde og på 

publikumsområdet, men en udgift vi hele tiden er nødsaget til at prioriterer i forhold til vores økonomi.  

Vores historiske bygning står over for en større renovering. Et af Lundens varemærker, ”Kongetribunen” 

er desværre i så dårlig stand, at denne ikke længere kan anvendes og er derfor afskærmet. Vi arbejder på 

en løsning i fællesskab med Gentofte Kommune og flere fonde, med det for øje at kunne åbne tribunen til 

tjenstligt formål i overskuelig fremtid. 

 

Copenhagen Cup, som blev afviklet i maj var i flere afspejlinger en succes. Publikum mødte talstærkt op 

også i form af den store firmaevent med Lomax som afholdte sin medarbejderdag i Lundens rammer. 

Udenlandske gæster valfartede til og havde en god dag på Lunden, en dag som blev afviklet under solens 

himmel. Desværre afspejlede udviklingen af spillet sig med en nedgang på mere end Kr. 500.000på banen i 

forhold til 2014. Vi har en stor opgave foran os, for dels at fastholde spillere og samtidig vække interessen 

ved nye. 

TV2 fandt vej til Copenhagen Cup og sendte gyldne 2 minutter med fantastisk præsentation af 

Copenhagen Cup. Se udsendelsen her KLIK HER 

 

Træner og Amatørforeningen har i dette halvår afholdt træningsdage, til stor glæde for mange. Har du lyst 

at være med på træningsdagene og opleve en stemningen ud over det sædvanelige med efterfølgende 

hygge i staldcafeen, kan du se mere på travbanen.dk 

 

Lunden var i år værter for DM Pony Trav arrangeret af DPV. En dag hvor man igen fik troen på en fremtid 

for sporten. Med i omegnen af 200 unge glade mennesker fra hele landet, blev DM flot afviklet, med stor 

ros til arrangøren.  

Igen fandt TV2 vejen til Lunden og bragte gyldne minutter om travsportens unge stjerner. Se udsendelse 

her KLIK HER 

mailto:info@travbanen.dk
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Skovbo Travbane har været igennem en større oprydning til fordel for alle. Renoveringsprojektet afsluttet, 

sidste finesser pudses af og gøres klar til brug.  

Der er ledige pladser på Skovbo Travbane, så tøv ikke med at kontakte os for leje af nye flotte bokse. 

 

Dansk Trav Derby 2015 står for døren og vi glæder os til at byde Jer velkommen den 28. – 30 august 2015. 

Har du endnu ikke købt din billet, kan denne købes online til kun kr. 100,00 – Køber du din billet i entre på 

dagen koster billetten kr. 125,00 – Se mere på www.travbanen.dk 

Vi kan i år igen præsenterer jer for spændende travløb, Kim Larsen Musik, Jokeren klovneræs og meget 

mere – En af årets store sportsbegivenheder du ikke må gå glip af.  

Vore tilbagevende samarbejde med De Danske Hospitalsklovne er igen i år en stor succes og med det gode 

formål for øje - til gavn for mange børn. 

 

Med mere end 20 løbsdage tilbage i 2015, ser vi frem til at byde Jer velkommen til endnu flere oplevelser i 

Lunden og håber vi i samarbejde kan flytte sporten til et endnu højere niveau. 

 

Med ønske om en dejlig sensommer. 

 

Det Danske Travselskab 

 

 

Adm. Direktør   Bestyrelsesformand 

Lars Moss   Peter Wilhelmsen 
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