
 

 

 

Du sidder nu og læser Fyens Væddeløbsbane første nyhedsbrev, som i fremtiden vil 

udkomme ca. 4 gange om året, og give dig en indsigt i, hvad bestyrelsen og kontoret 

aktuelt arbejder med.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har nu været i arbejdstøjet siden den 28. maj, og der er rigtig mange ting, som 

der er taget hånd om, og som der skal tages hånd om i fremtiden. Det er en bestyrelse, 

hvor der arbejdes konstruktivt og med en god tone. Bestyrelsen består af  

 

  Formand Malene Raunholt 

  Direktør Annette Lylover Jensen 

  Bestyrelsesmedlem Jon Tølbøll 

  Bestyrelsesmedlem Jan Nielsen 

  Bestyrelsesmedlem Tom Christensen 

  Bestyrelsesmedlem Ole Bender 

 

En weekend ud over det sædvanlige. 

Den 21. og 22. september afholdt Fyens Væddeløbsbanen en dobbelt weekend, som på 

mange måder går over i historien. Weekenden var krydret med speedway og masser af 

gode galopløb, som gjorde, at Fyensløbsdagen den 21. september blev rekordstor med 

over 3.500 besøgende.  

 

Økonomisk blev det en weekend, hvor der blev spillet for over 400.000 kr. på banen, 

hvilket gør denne weekend til en af de største dage, der har været på Fyens 

Væddeløbsbane de sidste 20 år, når vi ser på baneomsætningen.  

 

En weekend, som vi er utrolig stole af, men som også kræver et kæmpe stykke arbejde.  

Derfor vil hele bestyrelsen også gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige 

personer, som er med til at få det hele til at hænge sammen. Ikke kun på denne store 

weekend, men til alle løbsdage generelt. Tusind tak, uden jeres hjælp kunne dette ikke 

lade sig gøre! 

 

FVB – Sponsornetværk 

På sponsorsiden kan vi oplyse, at de positive takter fortsætter. Vi er nu over 70 unikke 

virksomheder tilknyttet netværket, og vores største udfordringer er pladsen, som det 

begynder at knibe med.  

 

På foranledning af sponsorerne på Fyens Væddeløbsbane, afholdt FVB-sponsornetværk 

en netværkstur til Hamborg. Her var over 60 virksomheder tilmeldt, som hver især havde 

betalt for deres deltagelse.  

 



 

Virksomhederne netværkede, hyggede, fik inspiration og gjorde forretning sammen i de 2 

dage, som turen varede. Efterfølgende har der været stor ros til Fyens Væddeløbsbane for 

afholdelsen af netværksturen.  

 

Kender i en virksomhed, der ønsker at være en del af Fyens Væddeløbsbane, så tøv 

endelig ikke med at sende dem vores vej.  

 

Banefolk 

Nogle af de personer, som tit bliver overset, men som gør et kæmpe stykke arbejde for 

Fyens Væddeløbsbane, er vores banefolk. Vi er i bestyrelsen ikke bange for at sige, at vi 

har en af landets bedste baner, hvis ikke den bedste.  

 

Vi får ofte at vide fra kuske udefra, at det altid er en fornøjelse at komme og køre på Fyn. 

 

En enstemmig bestyrelse sætter meget stor pris på dette arbejde, og takker for det store 

arbejde.  

 

Trænere 

Den 1. september flyttede Martin Hansen ind i Frans Praems stald med 8 heste, hvor han 

vil etablere sin virksomhed som travtræner. Fyens Væddeløbsbane byder han velkommen. 

Det var så også et farvel til mangeårige travtræner her på Fyens Væddeløbsbane, Frants 

Praem, rigtig meget held og lykke i det norske, håber stadigvæk vi får ham at se på Fyens 

Væddeløbsbane en gang imellem.  

 

Staldene 

I forbindelse med Frants Praem opsigelse af sin stald, og Martin Hansen’ ankomst, har det 

været bestyrelsens opgave at se på fordelingen af stalde travtrænerne imellem.  

 

Det afstedkom et gennemsyn af hele staldområdet, for at få et overblik over de forskellige 

opstaldningsmuligheders tilstand. Ikke et opløftende syn, men nu er der mulighed for at 

forholde sig til en plan for, hvordan vi får løftet standarden på vores stalde.  

 

Et resultat af denne gennemgang er, at der nu er afsat økonomi til at renovere Søren 

Johansson’ stald. Der vil blive indhentet tilbud henover efteråret på en gennemgribende 

renovering af stalden.   

 

Restaurant Equi 

Hos Restaurant Equi er der rigtigt godt gang i køkkenet, der afholdes mange fester og 

arrangementer udenfor løbsdagene. Noget som vi er rigtig glade for, da det giver økonomi 

både til vores restauratør og os, og derudover giver det også en masse liv udenfor 

løbsdagene.  

 

Der er ligeledes etableret et godt samarbejde med restauratøren, som de 3’J’er er glade 

for. Et samarbejde der giver ekstra arrangementer til banes restauratør, og som bringer 



 

Fyens Væddeløbsbane på landkortet over steder, hvor man kan holde en fest i gode 

rammer.  

 

Økonomi 

Det har været et af bestyrelsens hovedfokus at få et retvisende billede af Fyens 

Væddeløbsbanes økonomi. Derfor har der været arbejdet med budget for resten af 2019 

og opfølgning på dette. Lige pt. ser økonomien ok ud, men der fuld fokus på, at vi  

holder os indenfor de økonomiske rammer, som der er sat, selvom der dukker uforudset 

udgifter op.  

 

Derfor arbejdes der også hårdt på at finde ekstern økonomi, via fonde, investeringspuljer 

og sponsorer til at finansiere en ny startbil, idet vores nuværende startbil ikke er alt for 

driftssikker og trænger til en udskiftning.  

 

Kontoret 

Sæsonplanen for 2020 er udkommet, og dermed er der sat gang i planlægning af, hvad 

der skal ske på de forskellige løbsdage. Det er vores intention, at de fleste af vores 

løbsdage i 2020, skal krydres med andre aktiviteter også. De skal ikke overskygge det 

primære, løbsafviklingen, men være med til at tiltrække nye gæster, der dermed får øjnene 

op for, at der findes en Fynsk Trav- og galopbane midt i Odense.   

 

For at løfte alle de aktiviteter og gode idéer der kommer frem, så er det også nødvendigt at 

kunne trække på alle de frivillige, som gerne vil være med til at gøre Fyens 

Væddeløbsbane synlig.  Derfor forsøger vi at genetablere Hovslaget, hvis det er muligt, og 

der etableres en ”Fyens Væddeløbsbane’s venner” på Facebook, hvor alle der gerne vil 

give en hånd med til arrangementer, events og andre aktiviteter kan melde sig ind.  

 

Men husk gode idéer og input modtages med kyshånd. Ligger I inden med den gode idé, 

så tag endelig fat i os. Dette er også gældende, hvis I har spørgsmål eller andet på hjertet. 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

Fyens Væddeløbsbane 

 

 

 


