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Nyt fra Fyens Væddeløbsbane, december 2022 

Status på sæsonen og et kig ind i 2023. 

Der er løbet stærkt på Fyens Væddeløbsbane i 2022. Og det har været nødvendigt. Ikke alene har der sæsonen 

igennem været mange besøgende på Fyens Væddeløbsbane, men der har også været stort fokus på 

fremtidssikringen af banen igennem en kommerciel udvikling, der for alvor vil slå igennem i 2023.  

Fremtidens Fyens Væddeløbsbane har langt flere kommercielle ben at stå på. Væddeløbsoplevelser er stadig 

vores kommercielle kerneprodukt, men facilitering af erhvervsnetværk, møder, konferencer, events og fester 

skal i stadig stigende grad bidrage til udviklingen. En udvikling, der skal sikre banens eksistens i mange år 

fremover, men også kanaliseres over i selve sporten, så forholdene for de aktive trav- og galopudøvere bliver 

bedre på sigt.  

Den videre udvikling kræver investering i ressourcer. Derfor søger Fyens Væddeløbsbane netop nu en 

deltidsansat til administrationen, der skal hjælpe til at frigøre ressourcer. Det kan du læse mere om her: 

https://www.fvb-odense.dk/om-fvb/nyheder/2022/december/fyens-vaeddeloebsbane-soeger-

deltidsmedarbejder-til-administrationen/ 

Fyens Væddeløbsbane står på et stærkt fundament af engagerede udøvere, frivillige kræfter, et stadig 

stærkere brand, højnet sportsligt niveau og så ikke mindst et erhvervsnetværk, der udbygges i rekordfart og nu 

har tæt på 110 tilknyttede samarbejdspartnere. De mange relationer skal selvfølgelig udnyttes til at skabe 

endnu mere værdi for banen i fremtiden. Både økonomisk, men også sportsligt ved at skabe flere fynske 

hesteejere. Koden til sidstnævnte er endnu ikke knækket, men det indgår i strategiarbejdet for 2023. 

Øget driftstilskud og markedsføringstryk i 2023 

At Fyens Væddeløbsbane er inde i en positiv udvikling afspejler sig i driftstilskuddet for 2023. Dansk 

Hestevæddeløbs hidtidige uigennemsigtige driftstilskudsmodel er erstattet af en model, der dels består af et 

grundtilskud, dels et tilskud pr. afviklet løbsdag, men også en performance del, hvor man belønnes for 

udviklingen på en række parametre. På den baggrund kan Fyens Væddeløbsbane se frem til en stigning på op 

imod kr. 450.000 i driftstilskud for 2023 sammenlignet med 2022. 

Også en udvidet samarbejdsaftale med Derby25 for 2023 vidner om potentialet i Fyens Væddeløbsbane set 

udefra. Derby25 investerer over en række udvalgte løbsdage massivt i større markedsføringskampagner, der 

har til formål at trække nye kundegrupper på FVB. Der er tale om kampagner af en hidtil uset størrelse, som vi 

selvsagt har store forventninger til. 

Prisstigninger 

Det er vigtigt at pointere, at Fyens Væddeløbsbane er forankret i foreningslivet, og at al kommerciel aktivitet i 

sidste ende er til for at skabe de bedst mulige forhold for de tilknyttede aktive.  

 

https://www.fvb-odense.dk/om-fvb/nyheder/2022/december/fyens-vaeddeloebsbane-soeger-deltidsmedarbejder-til-administrationen/
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Det kan fra sidelinjen måske synes svært at se, når baneafgiften fra og med 2023 hæves for ikke-formløbsheste 

fra 170 til 200 kr. og kontingentet for brug af banens træningsfaciliteter stiger fra 1.000 til 1.200 kr. for 

amatørtrænere.  

Men midt i en energikrise, der påvirker en ældre arena som vores i ekstrem grad, er det rettidig omhu. I 2022 

har banen således haft ekstraudgifter til drift af arenaen på op imod kr. 500.000 og det tal forventes i 2023 at 

udgøre op imod kr. 700.000. Det kalder på påpasselighed og at alle bidrager til at komme igennem en svær tid. 

Læg dertil, at der igen i 2022 er investeret store summer i vedligeholdelse af stalde og at der til stadighed 

bruges mange ressourcer på at sikre gode baneforhold til både træning og løb. 

Projekt moderne stalde  

En af de helt store investeringer i 2023 bliver projekt moderne stalde. Projektet var tænkt gennemført med 

kommunal medfinansiering i 2022, men store udfordringer med lokalplanen har skubbet projektet. 

Det er nu langt om længe afklaret, at projektet kan gennemføres indenfor den eksisterende lokalplan. Det 

kræver dog en række tilrettelser, som der netop nu arbejdes med.  

Midt i januar forventes skitserne at være på plads og derefter er de næste skridt hhv. indkaldelse til møde, 

hvor alle interessenter omkring Fyens Væddeløbsbane kan komme med input til det endelige projekt, dialog 

med kommunen omkring en godkendelse af det tilrettede projekt, indhentelse af miljø- og byggetilladelser, 

fremstilling af udbudsmateriale, indhentelse af tilbud, gennemgang af tilbud med Odense Kommune ift. det 

lovmæssige grundlagt for den kommunale medfinansiering, sikring af økonomi i projektet gennem fundraising, 

ansøgning af sportens udviklingsmidler mv. og endelig selve byggeprocessen. 

Sæsonplan 2023 

Der er meget at se frem til sportsligt i 2023. Sæsonplanen er som altid et udtryk for at kompromis mellem de 

enkelte baners ønsker og samarbejdsaftalen med Sverige, men i det store hele kan vi være tilfredse. 

Igen i år bliver Fyensløbet hovedattraktionen for galoppens del. Fyensløbsdagen var enormt velbesøgt i år og 

en masse festklædte gæster satte en skøn stemningsfuld ramme. Vi går all in på at den fynske galopdag skal 

blive et endnu større tilløbsstykke i 2023. 

Den kommende sæson byder også på et gensyn med Carlsberg Sprintermesteren. Der er allerede indgået en 

aftale for 2023 med banens hovedsponsor omkring vores sportslige flagskib. Vi fik en del læring med fra i år, 

som vi kan tage med videre. Med placeringen efter Dansk Trav Derby optimerer vi den sportslig kvalitet, men 

efterfølgende skal der selvfølgelig også evalueres på, om det ift. tilskuertiltrækningen ligger for sent på 

sæsonen. 

Sæsonen byder traditionen tro også på storløbsdagen DM for Hopper og så har vi hele tre af de populære 

kombidage, hvor vi kan fremvise både trav og galop. Sæsonen 2023 byder på i alt 28 løbsdage – det samme 

som i 2022. Den samlede sæsonplan kan hentes her: https://www.fvb-odense.dk/media/8060411/Saesonplan-

2023_A4_publisher.pdf 

https://www.fvb-odense.dk/media/8060411/Saesonplan-2023_A4_publisher.pdf
https://www.fvb-odense.dk/media/8060411/Saesonplan-2023_A4_publisher.pdf


 

 

 

Fyens Væddeløbsbane A/S - Prins Haralds Allé 51 B - 5250 Odense SV - CVR-nr. 19965910 

Telefon 888 112 05 - info@fvb-odense.dk - www.fvb-odense.dk 

 

 

Championatsfest 2023 

Afslutningsvis skal vi opfordre alle til at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 11. marts 2023, hvor vi mødes i 

Restaurant Equi for at fejre 2022-sæsonens champions indenfor hhv. trav-, galop- og ponysporten. Nærmere 

info omkring championatsfesten udsendes i januar. 

Tilbage er der bare at ønske alle omkring Fyens Væddeløbsbane en glædelig jul og et godt nytår. 

 

 

 


