
Nyt fra Fyens Væddeløbsbane, maj-juni 

Fyens Væddeløbsbanes bestyrelse og direktør gør status på udvalgte arbejds- og fokusområder i perioden 

maj-juni 2021. 

De seneste to måneder har budt på lige dele hævede arme og sved på panden. Endelig kan vi igen 

præsentere hestevæddeløb, når det er bedst, med tilskuere på lægterne som kulisse. Men i en meget smal 

organisation er vi også sårbare overfor de mange ekstra driftsopgaver, der følger med registreringslister og 

de skiftende coronarestriktioner, vi skal sikre overholdelsen af. Vi håber derfor på forståelse for 

forsinkelsen af dette nyhedsbrev. 

Aktive 

Spalterilning 

Problemet med glatte udebokse er her i starten af juni blevet afhjulpet med en dobbelt spalterilning. Det 

har været et omfattende arbejde, men glædeligvis har vi fået positive tilkendegivelser på resultatet. 

Banefolkene har arbejdet intenst med at nedbringe efterfølgende støvgener, men der går endnu lidt, inden 

resultatet er helt optimalt. 

Licensundervisning 

Det ser virkelig positivt ud i forhold til tilstrømningen af nye aktive. Licensholdet 2021 udgøres af hele 12 

kommende kuske, der består af en god blanding af rekruttering fra børne- og ungdomssporten, helt nye 

ansigter samt gamle kendinge, der har fået mod på at genoptage kuskekarrieren. 

Projekt moderne stalde 

I slutningen af april havde vi fornøjelse af at præsentere det udarbejdede prospekt omkring ’Projekt 

moderne stalde for Odense Kommune, hvorefter der fulgte en konstruktiv dialog. Status lige nu er, at 

Odense Kommune har fået afklaret det indledende juridiske ift. projektets gennemførelse og det nu er et 

anlægsønske, der er på den politiske dagsorden. Vi nærer uændret et stort håb om, at ’Projekt moderne 

stalde’ bliver en realitet i 2022. 

Slut på dobbeltarrangementer 

Ændringerne i forsamlingsforbudsbestemmelserne pr. 11 juni har betydet, at vi fremadrettet kan samle 

professionelle løb og amatørløb i et arrangement til glæde for alle. Vi forstår til fulde de mange 

frustrationer, især amatørerne har oplevet, og kan ikke få takket nok for den vedholdenhed og opbakning vi 

har mødt. 

Publikum 

Gæster tilbage 

Som nævnt indledningsvis har vi på Fyns Væddeløbsbane udnyttet genåbningens første fase til at byde 

publikum indenfor. Vi har haft en stålsat tro på, at sammenhængende markedsføring med levende 

historiefortællinger om den gode hestevæddeløbsoplevelse kan give oplevelsessultne 

odenseanere/fynboer lyst til at besøge Fyens Væddeløbsbane. Med coronapasset som fast følgesvend er 

det ikke en let opgave, men vi er alligevel kun blevet bekræftet i, at det er den helt rigtige vej at gå. Anført 

af begejstrede førstegangsbesøgende har stemningen i forbindelse med de seneste løbsdage har været 



virkelig god. Så god, at Fyens Væddeløbsbane er udvalgt til at lægge kulisse til en reklamefilmoptagelse for 

hele hestevæddeløbssporten. Reklamefilmen optages i forbindelse med løbene d. 3. juli. 

Værtsfunktion 

Med publikums tilbagekomst indførte vi også en værtsfunktion, der har til formål at sikre gæsterne den 

ultimative hestevæddeløbsoplevelse. Ved hovedindgangen tager en vært pænt imod alle gæster og sikrer, 

at de bliver klædt på med den nødvendige information. Nye gæster får tilbudt en introduktion til sporten 

og spil på heste. Værtsfunktionen er sammen med de nye oplevelsespakker første skridt i den 

fastholdelsesstrategi vi har overfor nye besøgende. 

Oplevelsespakker 

Hestevæddeløb er ikke bare hestevæddeløb, og vi skal have et super produkt at tilbyde alle, uanset om 

man er til en restaurantoplevelse, den særlige atmosfære i den opgraderede spillehal/Derby25 Lounge eller 

til en picnicoplevelse ved målstregen. Vores nye oplevelsespakker favner det hele og udnytter vores 

forskellige faciliteter. Samtidig sikrer et indbyrdes konkurrenceelement med indlagt spil på heste, at alle får 

en favorit at følge. Der er taget rigtigt godt imod de nye oplevelsespakker, og efterhånden som de lokale 

virksomheder åbner op for ’ud af huset-oplevelser’, tror vi på et stort rykind. Du kan læse mere om 

oplevelsespakkerne på https://www.fvb-odense.dk/gaest/oplevelsespakker/. 

Digitalt billetsystem 

Det er vigtigt, at den øgede satsning på salg af hestevæddeløbsoplevelsen gennem digital markedsføring og 

vores medieaftale med Jysk Fynske Medier ikke foregår i blinde, men igennem brug af dataanalyse. Netop 

et sådant redskab får vi gennem det digitale billetsystem, som vi har premiere på frem mod løbsdagen d. 3. 

juli. 

For de aktive og gæster med årskort er der i første omgang ingen ændringer, men traditionelle billetkøbere 

kan gøre både os og dem selv en tjeneste ved i fremtiden at erhverve billetter gennem ticketmaster.dk. Vi 

arbejder netop nu på de sidste tilrettelser. I løbet af et par dage forventer vi at kunne byde indenfor i det 

nye digitale billetunivers, som du i samme ombæring vil kunne læse mere om på vores hjemmeside. 

Med det nye billetsystem – og de gebyrer der uundgåeligt følger med - har der også været et behov for en 

mindre justering af billetpriserne, så der er et incitament til at købe billet i forsalg. De nye billetpriser finder 

du på vores hjemmeside her: https://www.fvb-odense.dk/gaest/billetter/. 

FVB Sponsornetværk 

FVB Sponsornetværk er igen oppe i fulde omdrejninger, illustreret ved, at der allerede er afholdt to 

netværksmøder i hhv. Odense Zoo og på Frederik VI’s Hotel, ligesom der blev afholdt et VIP-

konferencearrangement i forbindelse med vores seneste løbsdag d. 18. juni. 

Mange af vores netværksdeltagere er hårdt ramt af tiden med Covid-19, men opbakningen er uforandret 

stor. Vi har en stor tro på, at det stærke fundament, der er skabt med vores netværk betyder, at vi ikke 

behøver frygte et stort frafald. Men vi er selvfølgelig bevidste om, at vi kontinuerligt skal have fokus på 

merværdiskabelse og fastholdelse af samarbejdspartnere. 

Ordinær generalforsamling 

https://www.fvb-odense.dk/gaest/oplevelsespakker/
https://www.fvb-odense.dk/gaest/billetter/


Mandag d. 14. juni afholdtes der ordinære generalforsamlinger i såvel Fyens Væddeløbsforening som Fyens 

Væddeløbsbane A/S. Begge generalforsamlinger blev afholdt i en god og konstruktiv tone.  

I aktieselskabet blev de fire der var på valg - Malene Raunholt, Jon Tølbøll, Carsten Sørensen samt Henrik 

Fahlen - genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med 

Malene Raunholt som formand og Carsten Sørensen som næstformand. 

I Fyens Væddeløbsforening var der genvalg uden modkandidater til Annette Lylover Jensen som formand. 

Til væddeløbsforeningens menige bestyrelse skulle der jf. vedtægterne vælges hhv. et galopkyndigt- og et 

travkyndigt medlem. Tom Christensen blev valgt som galopkyndigt medlem uden modkandidat, mens der 

som travkyndigt medlem var nyvalg til Carsten Sørensen efter kampvalg med det nu afgående 

bestyrelsesmedlem Frank Edward Frandsen. 

I øvrigt kunne Fyens Væddeløbsbane A/S fremvise et årsresultat på kr. 228.806. 

Fyens Væddeløbsbane kulisse i ’Landmand søger Kærlighed’ 

Fyens Væddeløbsbane til at spille en central rolle i sæson 2021 af ’Landmand søger kærlighed´. I starten af 

maj brugte vært Lene Beier og resten af tv-holdet en hel optagedag på banen og kommer 

udsendelsesrækken til at afspejle den begejstring for lokationen, som vi oplevede i forbindelse med 

optagelserne, bliver der tale om særdeles god reklame for FVB. Glæd dig til at se med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


