
 
 

 

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB 
 

Årsberetning 2014 

Velkommen til generalforsamlingen. 

 

Inden generalforsamlingen fortsætter - skal vi mindes 1 medlem som ikke er i blandt os 

længere. 

Finn Mahler afgik pludseligt ved døden i maj måned. Finn var restauratør på travbanen, 

han var hesteejer gennem mange år, så det er et stort tab for alle. Finn var vellidt og elsket 

af mange.  

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og være med til at ære Finn – Æret være hans minde.  

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold. 

Der blev afviklet 27 løbsdage med 246 løb, med et gennemsnit på 9,1 løb pr. dag og med 

9,78 heste pr. løb – det gav en lille stigning i antal løb og start frekvens 

. 

 Baneomsætningen3.140.424 kr.  

 Totalomsætningen 8.400.610 kr. 

 

Det er et mindre fald i forhold til 2013. At Danske spil omsætningen er faldet må primært til 

skrives overgang til ny spilplatform i maj måned. Det kunne tydeligt ses på V5 

omsætningen.  

 



 Publikumsantallet blev gennem hovedindgangen 29.293 som gi’r en fremgang på 

9,2% 

 

Renovering på travbanen. 

Der blev renoveret på publikumsarealet sidste forår med et flisebelagt gangareal og 

dermed bedre adgang til spillehal og Cafeteriaet og det er blevet godt modtaget. 

 

Der blev også sat nyt hegn op i landevejssvinget – som løftede hele udseendet en stor del.  

Her var det Sparekassen Bornholms Fond der støttede denne renovering, og  som vi 

takker for. 

Der blev sat nye pumper i de to vandboringer, nyt nødvendigt TV-EDB ved omlægning af 

Danske Spil i maj måned, det med hjælp fra HFF. 

 

Arrangementer 

I 2014 afviklede vi Folkemødetrav på Allinge Stadion, desværre samme dag som DTC 

afholdt generalforsamling. Her i 2015 kører vi igen trav på Allinge Station og vil godt 

opfordre så mange som muligt om at deltage. 

 

Travbanens Venner og Aktivitetsudvalget har en kæmpestor betydning.  

Travbanens venner eller onsdagsklubben – mødes hver onsdag kl. 10 -13 og hvis det ikke 

er nok så ta’r de gerne lidt flere timer – utroligt og flot – og de skal have en stor tak. 

 

Aktivitets udvalget er et samarbejde mellem Ponyklubben, Monté, Opdrættere og 

Hesteejerforeningen samt andre interesserede. 

De har blandet andet stået for: Bankospil, Grundlovsdag, Bilernes dag, Dyrenes dag, 

Hestens dag, Travskolelejr i juli måned, Hønselortelotto, Golfmatch  

 

Overskuddet går direkte til præmier i 2015.   Det er et stort stykke arbejde der ydes og 

disse aktiviteter var ikke blevet til noget uden deres hjælp – Kæmpe stort og mange tak. 

 

 

 

 

 



Ungdomspris 

Bornholms Travselskabs og Ivar Sommer’s ungdomspris gik til Annika M. Hansen som har 

været hos galoptræner Bent Olsen på Klampenborg her i vinter. 

Tak til Færgen for sponsoratet til dette.  

 

Ny Restauratør  

Casper Rønne Hansen blev den 27. maj vores nye restauratør, efter Finn Mahler døde.  

Tusind tak for den hurtige tiltrædelse og et godt samarbejde. Casper har valgt ikke at 

forsætte og i stedet for overtager Åkirkeby Hallerne forpagtningen i 2015. 

 

Bornholms Brand Parks Erhvervsklub, for banens sponsorer - afholder 2- 3 

arrangementer årligt med forskellige oplæg.  

 

Licens 

Licenshavere fik vi 6 nye i 2014 og der er tilmeldt 9 stk. i 2015, der er rigtigt godt. 

 

Økonomi 

Resultatkontrakt med HFF for 2014 blev opfyldt med 75% som er lig med 295,000 kr. i 

bonus ud af 320.000 kr. 100% var stort set umuligt at nå. 

 

Præmie tilskuddet for 2015 er 1.350.000 kr. uændret præmietilskud, men ingen Nordisk 

onsdag. Uændret driftstilskud 1.200.000 kr. hvilket vi skal være tilfredse med – sportens 

situation taget i betragtning.  

 

Mesterskaber og kåringer. 
 

 Nordeas Bornholms Mesterskab blev vundet af Max Brogård med træner Frank 
Mikkelsen i sulkyen. 

 

 Årets hest Silver Game blev ved Championatfesten kåret af Bornholms Tidende. 

 Årets montéhest Odysseus Simoni blev kåret af Torbens Transport og Foder. 

 Stefan Lind – Holm (Skipper) tilbage som amatørchampionat 

 Frank Mikkelsen som trænerchampionat 

 Annika M. Hansen som montécampionat 

 Camilla Kaas ponychampionat i begge kategorier. 



 

Stor løb 

Golden League får nye sponsorer i 2015 – Bornholms Brand forsætter, som nye er det 

Beck Pack systemer og Østkraft 

 

Erling Rügge Memorial er det PL Entreprise som bliver sponsor i de næste 3 år  

Løbet bliver flyttet fra oktober til maj måned, for at fordele stor løbene lidt mere over året.  

 

Det er utroligt med så stor opbagning fra sponsorerne – uden dem kan banen ikke 

overleve. Så husk at bakke op om sponsorerne og brug deres dækkener. 

 

Der udover er der ændret på nogle løb ved at BM Consolation løbet er fjernet, samt 5 års 

mesterskabet, det er ikke økonomien - for pengene er flyttet over i Montémesterskabet – 

ungheste serien samt 3 og 4 års mesterskabet  - dette er for at fremme arbejdet med 

ungheste. 

 

Politisk 

Hvis vi bevæger os over i det landspolitiske så ser det ikke for godt ud. I foråret 2014 blev 

der indgået en politisk aftale mellem folketingets partier som blev udmøntet i lov nr. 1528 

om udlodning til idrætsorganisationer, hvor udlodningsmidlerne til HFF blev beskåret 

markant. I 2015 skæres 15. millioner og derefter yderligere 5 millioner om året frem til og 

med 2018. 

    

HFF har taget fra egenkapitalen for at afbøde konsekvenserne af loven i 2015, det er jo 

ikke en varig løsning så derfor skal der skaffes nye indtægter eller besparelser ret så 

hurtigt. 

 

Inden 1. juli 2015 skal der være skaffet mulighed for at kunne etablere et nye Nordisk 

spille selskab, hvis det lykkedes vil det ikke kunne bringe økonomien til sporten før i 2018- 

så i 16 og 17 skal der skaffes yderligere økonomi (indtægter). HFF har søgt Bornholms 

Regionskommune om tilskud på 0,7 million i 2016 og 0.850 million i 2017. 

 



Her på øen har vi vendt hver en sten, vi har holdt politiske møder med vore 

folketingspolitikere samt et møde hvor Hans Christian Schmidt deltog, for at forklare om 

vores situation og samtidig få nogle gode råd. 

 

Charlotte er i dialog med skoven om at nedsætte % betalingen. Vi deltager i møder med 

DH, DTC og HFF. 

Hvis ikke de/vi får finansieringen på plads inden 30. juni 2015 vil HFF være tvunget til at 

indstille sine tilskud til 3 – 4 baner fra 1. januar 2016 og der kan Bornholms Travbane godt 

være i mellem. 

 

Til slut en stor tak til alle der har givet en hånd med – stor som lille. En tak til pressen, 

sponsorer, personalet på kontoret, banepersonalet både inde og ude samt den øvrige 

bestyrelse. 

 

 


