AKTIVITETSPLAN FOR 2019

Nedenstående aktivitetsplan omfatter både rapporteringspligten i henhold til bekendtgørelse nr. 72
af 29. januar 2018 og bestemmelserne i tilsagnsskrivelse om driftstilskud fra Kulturministeriet i
henhold til Udlodningsloven.

Budget for 2019
Planlagt anvendelse af modtagne midler:

Negative renter

T.kr.
30.723
3.250
4.000
750
47.229
6.000
4.000
1.000
1.000
650
100

Anvendte midler i alt

98.702

Driftstilskud til væddeløbsbaner
Driftstilskud til forbund
Investeringstilskud til baner og forbund
Tilskud til anti-doping, matchfixing mm
Præmietilskud
Opdrætterpræmier
Unghestesatsning
Tilskud til ungdom
Tilskud til projekter
Ledelse og administartion

der er forudsat finansieret således:
Udlodning fra Kulturministeriet
Særlige afgift fra Spillemyndigheden
Midler fra aktiviteter i Dansk Hestevæddeløb
Reserve (overskud)

76.890
10.000
12.000
-188
98.702
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Løbskalender
Der er for kalenderåret 2019 planlagt 237 løbsdage, hvilket er en stigning på 5 løbsdage i forhold til
2018.
Sæsonplanen kan ses på www.danskhestevæddeløb.dk.

Propositioner til de enkelte løbsdage offentliggøres løbende på www.danskhestevæddeløb.dk og
www.danskgalop.dk.

Tiltag i forhold til antidoping
I lighed med tidligere år har Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop med udgangspunkt i
den besluttede sæsonplan for 2019 for afvikling af hestevæddeløb fastlagt løbsdage og specifikke
løb, hvor der skal udtages heste til dopingkontrol.
Herudover vil dommerne på løbsdagene udtage heste til dopingkontrol ud fra kriterier som god eller
dårlig præstation i forhold til det forventede.
Det samlede niveau for antal dopingprøver forventes på samme niveau som i 2018.

Herudover vil der blive foretaget uanmeldte besøg i træningsstalde uden for løbssammenhæng.
Kontrollen vil være koncentreret omkring dopingtest, kontrol af om medicin- og
behandlingsjournaler er ført i henhold til forskrifterne, samt om medicin er korrekt opbevaret i
aflåste skabe.
Der er planlagt en øget aktivitet på dette område i forhold til de gennemførte kontrolbesøg i 2018.

Der vil ligeledes i 2019 i samarbejde med Anti Doping Danmark blive gennemført dopingkontroller
på ryttere og kuske i henhold til World Anti-doping Agency’s relevante internationale standarder.

Tiltag i forhold til matchfixing
Der vil ligeledes i 2019 være fokus på eventuel matchfixing dels på løbsdage via
dommerkomiteens overvågning af løbsafviklingen og dels via en efterfølgende gennemgang af
løbsafviklingen.
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Herudover har Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop på deres respektive hjemmesider
offentliggjort adfærdskodeks om matchfixing, hvor der endvidere er henvisning til
kontaktoplysninger i tilfælde af mistanke om matchfixing.

Tiltag i forhold til ungdomsarbejde
Dansk Hestevæddeløb har i samarbejde med Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop
iværksat et øget fokus på ponysporten ved etableringen af DH Ungdom.

Der er for 2019 udarbejdet en sæsonplan for de 10 ponyklubber, som er medlem af DH Ungdom.
Ponyløbene afvikles enten på egne baner eller på landets trav- og galopbaner under Dansk
Hestevæddeløb. Sæsonplanen kan ses på www.danskhestevæddeløb.dk.

Herudover forefindes der 7 trav- og galopskoler, hvor de unge kan lære om ponysporten herunder
omgangen med heste. Oversigt over trav- og galopskoler kan findes på
www.danskhestevæddeløb.dk.
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