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Der er brug for Fyens
Væddeløbsbane
i fremtiden
100 mennesker var torsdag aften til informationsmøde om alt
det nye, der sker på væddeløbsbanen og i sporten generelt.
Jesper Mads eriksen

jm@fyens.dk

Der bliver ikke lukket nogle væddeløbsbaner de kommende fem år. Så markant
lyder meldingen fra direktøren for Dansk Hestevæddeløb, Henrik Friis.
Den besked blev afleveret
torsdag aften på et informationsmøde på Fyens Væddeløbsbane, hvor den kommende struktur for væddeløbssporten i Danmark - og
dermed og på den odenseanske bane - var emnet.
Henrik Friis supplerede med at fortælle, at der er

FaKta

brug for alle landets baner
for at holde hjulene i gang i
de kommende år, hvor væddeløbssporten skal stå på egne ben efter at have været del
af Danske Spil.
Næstformanden for Dansk
Hestevæddeløbs bestyrelse,
Leif Skov, tilføjede, at det i
den politiske beslutning, der
lå til grund for den nye struktur i væddeløbssporten, simpelthen var et parameter for
politikerne at undgå banelukninger. For at bevare den
unikke kultur og de afledte
indtægter, der er en del af
væddeløbssporten.

Velbesøgt møde

Godt 100 mennesker var
mødt op i Fyens Væddeløbsbanes restaurant for at høre
om sportens fremtid. Henrik Friis har været rundt til
lignende informationsmøder på andre af landets væddeløbsbaner, og han fortalte,
at det i Odense har været det
suverænt mest besøgte.
I de kommende fem år og
en efterfølgende udfasningsperiode på tre år er der markante offentlige tilskud til
væddeløbssporten. Det er
den tid, sporten har til at bygge markedet op.
Etableringen af eget spilselskab, Bet 25 skal sikre,
at en større del af spillet på

Var tæt på luKning
Fyens Væddeløbsbane
ligger i Sanderum og blev
anlagt i 1935.
I slutningen af 2015 var
banen uhyre tæt på at
blive lukket. Men efter en
langvarig landspolitisk
debat og en beslutning om
en liberalisering af spillet
på heste er banen nu inde i
mere smult vande.
Næste gang, der er løb
på banen er fredag d. 2.
februar kl. 15.30.

heste kommer den danske
væddeløbssport til gavn.
Foreløbig kan Bet 25 dog ikke
udbyde totalisatorspil, men
kun faste odds, ligesom man
kender det fra f.eks. fodboldkampe. Fra 1. april skulle Bet
25 dog være klar med totalisatorspil. En anden markant
ændring er samarbejdet med
svensk travsport og spilleselskabet ATG. I Sverige er spillet på heste langt mere udbredt, og samarbejdet med
ATG betyder, at i fremtiden
bliver alle løbsdage på Fyens
Væddeløbsbane med fælles
spil i nordiske puljer (Norge
og Sverige). Hvilket alt andet
lige gør spillet på heste mere
attraktivt.
I Dansk Hestevæddeløb
tror man på, at der er et potentiale for forbedring.
- Kun én promille af den
danske befolkning spiller
kontinuerligt på heste, og
kunne vi bare få det til at stige til to promille, er der meget vundet, lød det fra Leif
Skov, næstformand i Dansk
Hestevæddeløb.

Kritik af sæsonplan

Den overordnede plan for
2018-sæsonen er for længst
lagt, og Dansk Hestevæddeløbs direktør, Henrik Friis,
måtte stå på mål for en del
kritik af, at Fyens Vædde-

løbsbane kun har fået godt
20 løbsdage i det kommende år.
Kritikken gik blandt andet
på, at Fyens Væddeløbsbane
har et større befolkningsunderlag samt spil og besøg på
selve banen end f.eks. banerne i Nykøbing Falster eller Billund.
Et af problemerne er, fortalte Henrik Friis, at antallet af heste med tilknytning
til Fyens Væddeløbsbane er
for lavt.
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Naturlig lyd.
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Fifty shades
of Le Mess
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mød lækre mænd i sparsomt tøj, som servicerer
jer og laver et show I aldrig glemmer...

Lørdag d. 20. januar kl. 21.00
Le mess har åbent fra kl. 16.00
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Få en klar og far
med Pure Nx hø

Pris kr. 150,- incl. velkomstdrink.
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Tilmelding samt betaling til:
reg. 6866 1072741 samt sms med navn
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Tilmelding til og med 17/1-2018

Kører på hele
Fyn og øerne
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Forstå tale bedre i st
De nye Signia Pure Nx
du kommer til at forstå
Generende baggrun s
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Bedre og mere natur
Du kan igen tage del
312 Nx og igen høre

- Men hvis I får flere heste
og mere spil, så er vi bestemt
åbne for en omfordeling,
sagde Henrik Friis. Som også kunne fortælle, at man har
tilgodeset Fyens Væddeløbsbane ved at hæve præmierne
i løbene markant.
Netop det, at antallet
af væddeløbsheste, der bliver opdrættet, er faldet markant efter mange år med
pessimisme i sporten, er et
af de helt store strukturelle problemer i en tid, der
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Prøv de nye Sig
Pure høreappa

Lige over 100 mennesker var torsdag aften på plads for at høre om hestesportens og dermed
fyens Væddeløbsbanes fremtid. foto: Birgitte Carol Heiberg

Prøv den naturlige lyd i Signia Pure. I klinikken eller hjemmebesøg.
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Ring og
bestil tid
på telefon
52 800 888
Skibhusvej 171 · 5000 Odense C · Telefon 52 800 888 · www.denmobilehøreklinik.dk

Skovvej 8 . 5400 Bogense . Tlf. 64 8414 44

ellers byder på megen optimisme.
Beskeden fra de forskellige
folk i væddeløbssportens ledende landsorganer lød, at
det i høj grad er en lokal opgave for de enkelte baner at
slå på tromme for, at det kan
være spændende at opdrætte
væddeløbsheste.
Man tror på at netop ved at
hæve præmierne i de enkelte
løb, bliver det mere attraktiv
at gå ind i sporten. Også for
nye mennesker.

