
Nyt fra Fyens Væddeløbsbane, marts-april 

Fyens Væddeløbsbanes bestyrelse og direktør gør status på udvalgte arbejds- og 

fokusområder i perioden marts-april 2021. 

Hermed premiere på det nye månedlige nyhedsbrev, der skal give et indblik i de ting, der rører sig på og 

omkring Fyens Væddeløbsbane. Det giver sig selv, at der med et månedligt nyhedsbrev vil være en del 

processnak. Mange af de projekter vi arbejder med er fortløbende, men det skal ikke forhindre os i at tage 

jer med på rejsen. Vi håber, I synes godt om initiativet. 

Sportsligt 

Rene Kjær tilbage som FVB-træner 

Efter en længere dialog kunne vi pr. 1. april byde Rene Kjær velkommen tilbage som FVB-træner. Vi glæder 

os til det fremtidige samarbejde med René, der kan løfte Fyens Væddeløbsbane på flere parametre.  

Først og fremmest er René jo en stor personlighed og dygtig kommunikatør, der allerede med sit skifte har 

givet Fyens Væddeløbsbane en del PR i både trykte og digitale medier. Men han er også ambassadør for 

FVB’s samarbejdspartner Derby25, hvilket kan og skal udnyttes i markedsføringen af både banen og spillet 

på heste. 

René vil ikke have heste opstaldet på banen, men har rådighed over rækkeboksene 26 og 27. Vi er ved at 

klargøre et lille fint kammer til ham i stald 6 med indgang direkte fra rækkeboksene. 

Trav- og Galopskolen 

Fyens Trav- og Galopskole har fået ny hjemmeside, der ligger under domænet www.fvb-skole.dk. Her kan 

man hente information om vores børne- og ungdomssport samt melde sig til hold. 

I samarbejde med Dansk Hestevæddeløb kører i øjeblikket en kampagne på sociale medier for vores yngste 

ponyhold. Generelt er vi aktive med at dele indhold med vores børne- og ungdomssport på de sociale 

medier. Det gavner os både ift. at rekruttere fremtidens aktive og brande banen.  

Sprintermesteren 2022 

Vi har en forhåbning om, at Billund Travs signaturløb, Sprintermesteren, fra og med 2022 kan blive en fast 

tilbagevendende begivenhed på Fyens Væddeløbsbane. På den baggrund har vi lavet en skrivelse til Dansk 

Hestevæddeløbs afdeling for sport & udvikling, der redegør for mulighederne ved en afvikling i Odense og 

hvilken betydning det vil have for Fyens Væddeløbsbane som sports-, oplevelses-, og kulturinstitution. 

Sport & Udvikling tager anmodningen med i det videre arbejde. 

Udlejning af bokse til amatører 

På baggrund af et ønske fra Fyens Travklub arbejdes der på en mulighed for, at amatører kan leje egne 

faste bokse til brug for heste og/eller udstyr. Vi forventer at kunne præsentere et oplæg efter 

næstkommende bestyrelsesmøde ultimo april. 

Amatørerne tilbage i løb 

Det var med stor glæde vi den 28. marts kunne byde travamatørkuskene velkommen tilbage i løbene. Vi 

ved, hvor meget det betyder for amatørerne, at kunne køre sine egne heste i løb og er derfor 

ekstraordinært taknemmelige for den tålmodighed, der er udvist her under corona. Vi fornemmer, at vores 



happening med at uddele gratis væddeløbsplatter til alle aktive på løbsdagen d. 28. marts blev taget godt 

imod. 

Løbene var uden tv-billeder og spil, men vi viste både løb og reaktioner fra staldene på Facebook-live, hvor 

mange glædeligvis fulgte med. I den forbindelse skal der rettes en stor tak til Palle Vennekilde og 

praktikant-Mads, der gjorde et forbilledligt stykke arbejde. 

Faciliteter 

Afvikling af dagsmøder og -konferencer 

I seneste nyhedsbrev blev der kort orienteret om, at der arbejdes på et oplæg til opgradering af AV-udstyr i 

Kielberg Lounge, der på længere sigt kan sikre os et ekstra forretningsben i afholdelse af dagsmøder og -

konferencer. 

Vi har inddraget flere sagkyndige i kortlægningen af behovet og har nu indhentet de relevante tilbud, der 

kan danne grundlag for endeligt valg af løsning. 

Nyt tag på Kielberg Lounge 

Tagpappen oven på Kielberg Lounge er desværre i så dårlig forfatning, at en nylægning er påkrævet. I 

forbindelse med udbedringen bliver den indvendig tagrende skiftet med en udvendig, der forhindrer et 

overløb af vand ind under facaden, som der lige nu er problemer med. Arbejdet er bestilt og iværksættes 

snarest muligt. 

Spillehal 

Vi er ved at kunne se en ende på opgraderingen af lokalet under restauranten, hvor såvel spillehal som 

cafeteria-område har fået en overhaling. Vi glæder os til at kunne byde indenfor i de nye lokaler, som vi vil 

præsentere på hjemmeside og sociale medier i løbet af kort tid. 

Projekt moderne stalde 

I den kommende uge mødes vi med Odense Kommune om projekt moderne stalde. Med projekt moderne 

stalde sikres en fortsat positiv udvikling af Fyens Væddeløbsbane som sports- og kulturinstitution og det 

rige foreningsliv omkring banen. Prospektet byder på en økonomisk forsvarlig helhedsløsning i to faser. Der 

følges op på projekt moderne stalde i kommende nyhedsbreve. 

Markedsføring 

Markedsføringsplan for 2021 

Vi glæder os til igen at kunne byde publikum indenfor og effektuere den planlagte markedsføringsindsats. I 

markedsføringsplanen for 2021 indgår optimal udnyttelse af vores mediepartneraftale med Jysk Fynske 

Medier, Facebook, Instagram, egen hjemmeside samt et kommende digitalt billetsystem. 

Markedsføringsindsatsen vil dække virkelig bredt, og vi har stor tro på, at den hæver såvel 

kendskabsgraden til Fyens Væddeløbsbane samt antallet af besøgende. 

Digitalt billetsystem 

I samarbejde med Dansk Hestevæddeløb arbejdes der på et nyt digitalt billetsystem gennem udbyderen 

Ticketmaster, der senere skal udfoldes til landets øvrige hestevæddeløbsbaner. For de faste kunder vil det 



måske opleves lidt mere omstændigt, men det er et fantastisk redskab til optimering af 

markedsføringsindsatsen og dermed øge vores kundegrundlag.  

Man vil i den kommende tid kunne læse meget mere om det nye digitale billetsystem og fordelene herved 

på Dansk Hestevæddeløbs hjemmeside, danskhv.dk. 

FVB på Instagram 

Fyens Væddeløbsbane er nu aktiv på Instagram under fvb_odense. Instagram-kontoen bruges til generel 

branding af Fyens Væddeløbsbane, ligesom den indgår i vores markedsføringsplan med potentielle gæster 

under 35 år som primær målgruppe.  

Diverse 

Mads Theisen afsluttede med udgangen af marts et tre måneders praktikforløb, der indgår i hans 

serviceøkonom-uddannelse. Det er dog ikke et helt farvel til Mads, da han fortsat vil arbejde med vores 

Instagram-konto samt indgå i vores værtshold, når der igen åbnes op for publikum på løbsdage. 

Vi anbefaler alle banens aktive at tilmelde sig Facebook-gruppen ’Aktive på Fyens Væddeløbsbane’, da den 

bruges som platform for al relevant intern kommunikation omkring banen. Fyens Væddeløbsbanes egen 

hjemme- samt Facebook-side har gennemgået en indholdsmæssig transformation med det formål at række 

ud til folk, der ikke i forvejen har kendskab til vores bane. Spred gerne budskabet, så ingen misser et godt 

tilbud i Vaskehuset eller kører forgæves, når banen fx er lukket for træning. 

 

 


