BORNHOLMS TRAVSELSKABS
Årsberetning 2017

Et flot syn – mange gav en hjælpende hånd – så der kunne køres trav.

Velkommen til generalforsamlingen og især til 3 nye medlemmer Ditte Johnsen,
Henrik Jensen, Frederik West.
Før vi starter generalforsamlingen, skal vi mindes 2 personer som er gået bort Inger
Rasmussen og Åge Munk .
Inger var en rigtig god kusk og havde altid svar på tiltale. Åge Munk præsterede det
hele som opdrætter, hingsteholder og kusk.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og ære deres minde. – Ære være deres minde.
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ÅRET 2017
Året gik stille og roligt af sted, hvor vi ikke vidste hvad der politisk kom ud af alle
forhandlingerne. Der blev afviklet 27 løbsdage med 245 løb i gennemsnit 9,07 løb pr.
dag. Der var anmeldt i alt 2381 heste, svarende til 9,7 heste pr løb. Vi havde dermed
1 løbsdag færre end i 2016 og et lille fald i startfrekvensen i løbene. Det ses ligeledes
i at hver hest startede 12,3 gange mod 12,8i 2016, men med 1 løbsdag færre, er det
forventeligt.
Der har været en flot stigning i omsætningen. Stigningen skyldes primært to dage
med Skandinavisk Spil til Bornholm, men vi oplever også en stigning på banen til de
almindelige løbsdage.

Publikumsantallet gennem hovedindgangen nåede næsten 32.000 personer, når også
Bilens Dag – Fæ & Fri tælles med. Hvilket er meget tilfredsstillende sommerens vejr
taget i betragtning. Bilens Dag - Fæ & Fri arrangeres nu i samarbejde med 4H
Bornholm, Bornholms Landbo Ungdom, Bornholmer Biler og Bornholms Brand.
119 forskellige kuske og ryttere startede og194 heste tjente penge på banen i løbet af
sæsonen. Der blev afviklet 3 kuskematcher.

Med støtte fra Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. E., S & A. Larsens Legat er
Vinderhullet, en ny bygning til publikum, opført. Der er etableret en træningsbane i
skoven i samarbejde med Naturstyrelsen, Distrikt 6 og Trec Bornholm her har
Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. E., S & A. Larsens Legat også givet støtte.

Monopolet på hestespillet ophævet pr. 1.1.2018. Det betyder at spil på heste nu er et
licensspil i lighed med fodbold, poker og casino. Sporten vil i fremtiden modtage 8%
af spil på danske hestevæddeløb fra licenstagerne. Der vil være en overgangsordning i
de kommende 8 år med støtte til sporten. Sporten står for hosting (teknologien),
billeder, markedsføring og salg af spillet til interessenter. Hårdt arbejde for at få alt på
plads til. 1. januar 2018. I 2018 vil vi modtage 20% af omsætningen på banen mod
tidligere 21,25%. Nyt samarbejde med ATG, Sverige.
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ATG har købt Bet25, dansk spilleselskab. Sporten selv har etableret Fast Track
sammen med STV, som også tidligere har leveret billeder til sporten. Vi forventer at
alt nyt installeres på Bornholm så vi er klar til sæsonstart 31.3. Det samme gælder
nyt program.
Det stiller krav til banerne, de aktive og officials. Vi har et godt fundament og en
velfungerende stab. Men det er vigtigt at vi hele tiden leverer kvalitet i alt omkring
afvikling og rammerne for travløb. Vi er kar til udfordringen - håber også, at
hesteejere og kuske leverer.
Bet25 står for spil på banen og Fast Track for billeder.
Sponsorerne bakker godt op om vores sport lokalt og vi er dybt taknemmelige for
støtten til vores forening indtil spillet øges og dermed også indtægterne, er vi fortsat
stærkt afhængig den lokale opbakning. Bornholms Travselskab forsøger hele tiden at
udvikle nye aktiviteter, som kan være indtægtsgivende for foreningen.

Der har været ændringer i den faste medarbejderskare. Der er derfor ansat en
fuldtids baneforvalter pr. 19.2.2018 og en deltids kontormedarbejder fra 22.1.2018 og
bogføring varetages nu af Dansk Hestevæddeløb.

FORBEDRINGER
Rør fjernet hele vejen rundt på banen
Nyt skur Vinderhullet er opført. Tak til Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. E. S og
A Larsens Legat.
Ny bane i skoven i samarbejde med Naturstyrelsen Bornholm, Rideklubberne Distrikt
6 og TREC Danmark. Også her har vi modtaget støtte fra Sparekassen Bornholms
Fond og Brdr. E. S & A Larsens Legat.
Nye maskiner, vejhøvl og baneslæbe.
Lydcomputer i tårnet med støtte fra HFF
Dejligt med så stor opbakning fra sponsorer. Sponsorerne er fortsat nødvendige og er
gode samarbejdspartnere. Støt sponsorerne de støtter os.

3

Sæt pris på vores sport og de tiltag der gøres for at bevare sporten. Tal positivt og
med glæde da det smitter. Glæd os over kort transporttid og lave omkostninger. Nu
også bedre præmier og træningsmuligheder.
Bornholms Brand Parks Erhvervsklub for banens sponsorer afholdt 2 arrangementer 1
måtte aflyses.

SAMARBJEDE
Oplevelsesnetværk Bornholm med Invio som Facilitator. Samarbejdspartnere
Brændegårdshaven, Bornholmertårnet, Bornholms Tekniske Samling, Rø Golfbaner,
Gudhjem Museum, Martin Andersen Nexø mindestuer og Nexø Museum. Støtte fra
Bornholms Vækstforum til aktiviteter. Billetsamarbejde til glæde for fælles gæster.
Travbanens Venner er et kæmpe aktiv for travbanen. Der kommer hele tiden nye til,
men flere må gerne melde sig. Travbanens Venner er for alle og de møder hver
onsdag kl. 10-13. Nu oppe på 10-12 stykker.
Aktivitetsudvalget et samarbejde med Ponyklubben, Monte, Opdrætter og
Hesteejerforeningen og andre interesserede. Gør et godt frivilligt arbejde.

Arrangementer: Aktivitetsudvalget arrangerer Bankospil, Bilernes Dag, Travskolelejr i
juli. Hønselortelotto. Golfmatch. Overskuddet fra disse aktiviteter overføres til
præmier eller andet i fremtiden.
Interesserede kan melde sig, hvis de vil være med i aktivitetsudvalget og skabe nye
aktiviteter.

Bornholms Travselskab og Ivar Sommers Ungdomspris til Michala Haagensen har
netop været hos Conrad Lugauer på Jägersro i 3 mdr. Tak til Færgen og Nordea
Fonden for sponsorat til dette.
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SPORTSLIGT
•

Bornholm.nu’s BM blev vundet at Horton/Rene Kjær.

•

Ole Møller og Thomas Olsens - Amadilo C N åres hest kåret af Bornholms
Tidende

•

Søren Mortensen og Henrik Jensens - Rie Østervang årets montéhest kåret af
Bornholm.nu

•

Laura Pedersen tog sit 1. Amatør championat og dermed første kvindelige
amatørchamp på Bornholm. Var også Danmarks repræsentant for EM for
kvinder på Mallorca og til det store amatørløb i Prix d’Amarique weekenden.

•

Frank Mikkelsen tilbage som trænerchamp

•

Sabina Gammelgård montechamp

•

Mads Petersen jockeychamp

•

Oliva Munk ponychamp

•

Cilja F. Westh pony montechamp.

•

Anne Kusk Årets staldmand

•

Polle Jørgensen årets joker

Carl Edv. Mogensen er en stor støtte for sporten og med Calles Cup støtter han det
bornholmske opdræt med et løb om mere end 50.000 kr. i præmiesum. Flot og vi er
på sportens vegne dybt taknemmelige for støtten. Løbet blev vundet af Stutteri Ice’
Anna Ice/John Gommans.

HER OG NU
Aakirkeby Hallerne er stadig restauratører med Katherine Petersen i spidsen.
John Gommans ny træner pr. 1.2.2018
Ny baneforvalter Peter West Rønne pr. 19.2.2018 – Lasse stopper 28.2, men kan
spørges til råd.
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Ny kontormedarbejder Thea Kragskov pr. 22.1.2018 – Ane stoppede 31.7 på kontoret
tak for indsatsen
Thorkild Dahl Pedersen stoppede 30.6 tak for mange års god indsats – bogføring
varetages fra 1.9. af Susanne Møbjerg, Dansk Hestevæddeløb.
5 nye licenshavere i 2017. Pt. 6 nye tilmeldt 2018.

FREMTIDEN
Der arbejdes på en ny lejeaftale på området ikke de store ændringer, men føres frem
til tidens normer. Den største udfordring har været og er træningen i skoven.
Naturstyrelsen har dog et ønske om at begrænse hvor og hvordan der skal trænes i
Statens Skove, men vi arbejder på bedst mulig løsning for banens aktive. Der er en
udfordring og stor trussel for travbane. På baggrund af det har vi søgt optagelse i
Naturstyrelsen - Bornholms Brugerråd, Mikkel Stub Jørgensen er vores repræsentant
der.
Der er stadig forhandlinger i gang på en pæn, saglig og fornuftig måde. En ting er dog
meget vigtigt i nutidens sprog mega vigtigt – det er hvordan vi opfører os, dårlig
adfærd og omtale kan ødelægge alt – ret ind efter de nuværende aftaler og overhold
dem også på stranden m.m.
Tal og vær mod andre, som du vil have de er mod dig – dvs. lad være med, at hak på
hinanden, men se fremad!
Der arbejdes på at omlægge banen, den er slidt og tæt så vandet ikke kan komme
væk, der skal ny belægning på og kan vi skaffe midlerne ønsker vi at hæve banen ca.
1 m. i Hotel Hammersø svinget.
Økonomisk ca. 2 – 2.5 mil. Kr. + øvrige aftaler der skal på plads.
Der udover en maskinlænge (garage) til vores redskaber.
Ny strategi for de kommende år er også et arbejde der er i gang.
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TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE
Travbanens venner er et kæmpe aktiv for travbanen. Der kommer hele tiden nye til,
men flere må gerne melde sig. Travbanens venner er for alle og de møder hver
onsdag kl. 10 -13. Pt. er de 10 – 12 stykker.
Hyld de frivillige som hjælper med alt - stort som småt. Vi kan ikke undvære dem.
TAK TIL PERSONALET
En stor tak til personalet på banen og kontoret – Lasse, Peter, Polle, Gert, Ane,
Thorkild, Thea og Charlotte. Der bliver knoklet på i den grad - og det bliver der
fortsat - dog med en anden arbejdsfordeling.
De lægger øre til meget - så se lidt udover egen næse og tal med respekt.
En stor tak til den øvrige bestyrelse og pressen som dækker travet rigtigt godt.
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