Målrapportering 2019
Uddybende analyse og vurdering af de enkelte resultatmål
med inddragelse af operationelle mål

Resultatmål 1 - DTGU skal udvikle hestevæddeløbssporten i Danmark og sikre, at sporten
synliggøres
Indledning
Hestevæddeløbssporten har fokus på at iværksætte initiativer som har til formål at understøtte en positiv udvikling
af antal heste og aktive inden for sporten. Endvidere fokuseres på aktiviteter, der kan skabe synlighed af sporten
hos befolkningen.

Skematisk afrapportering på operationelle mål
Operationelt mål

R2017

R2018

R2019

Travføl

363

421

455

Galopføl

101

117

122

Tekstmæssig analyse
Der har gennem en længere årrække været en faldende tendens i antal fødte trav- og galopheste, hvilket har som
konsekvens, at aktiviteten på de danske trav- og galopbaner vil blive påvirket i negativ retning. Der har derfor
været igangsat initiativer omkring understøttelse af opdræt og investering i ungheste. Initiativerne har især været i
form af etablering af Unghestesatsningen, der præmierer start af ungheste og Made in Denmark serien, som
indeholder en bredere præmieskalering og højere opdrætterpræmier. Herudover er der sket en forøgelse af
opdrætterpræmierne inden for både trav og galop.
Som det ses af ovenstående afrapportering, har antal af både trav- og galopføl været stigende de seneste år.
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Herudover er der konstateret en generelt stigende procent på heste, som bringes til start i de enkelte årgange.
Til sikring af et løbende generationsskifte af aktive inden for sporten er etableret DH Ungdom, som har til formål at
skabe gode rammer for udviklingen af ponysporten i Danmark og hermed sikre sammenhængskræften mellem
ungdomsarbejdet og trav- og galopsporten. Der er i forbindelse hermed udarbejdet en strategiplan, som bl.a.
indeholder tiltag, som skal skabe tilgang af nye aktive.
Tiltag i tilknytning til synliggørelse af sporten har især bestået af, at Dansk Hestevæddeløb før de enkelte
løbsdage har rettet henvendelse til de lokale nyhedsmedier med historier og oplysning om
hestevæddeløbssporten for derigennem at skabe interesse for væddeløbsdagen. Herudover er der på de enkelte
væddeløbsbaner arrangeret temadage på udvalgte løbsdage, hvor der ud over afvikling af hestevæddeløb er
andre aktiviteter. Disse temadage har tiltrukket mange nye tilskuere, som hermed har stiftet bekendtskab med
hestevæddeløbssporten.

Konklusion
Med udgangspunkt i de realiserede operationelle mål og de øvrige af hestevæddeløbssporten iværksatte tiltag
omkring ungdomsarbejde og aktiviteter med henblik på tiltrækning af flere tilskuere vurderes resultatmålet for
opfyldt.
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Resultatmål 2 - DTGU skal fordele tilskuddet optimalt for hestevæddeløbssporten med henblik
på at fremme, vedligeholde og synliggøre sporten
Indledning
DTGU’s midler anvendes efter indstilling fra hestevæddeløbssportens hovedorganer – Dansk Travsports
Centralforbund, Dansk Galop og Dansk Hestevæddeløb – til sikring af drift og udvikling af
hestevæddeløbssporten. Midlerne anvendes især til præmietilskud til hesteejerne og driftstilskud til de enkelte
væddeløbsbaner.

Tekstmæssig analyse
Driftstilskuddet til de enkelte baner fastsættes blandt andet på baggrund af aktivitetsniveau i form af antal
løbsdage og antal heste. Herudover er fastsat et beløb til udvikling.

Den etablerede model er under genovervejelse, idet den ikke fuldt ud har understøttet den ønskede fokusering på
udvikling i sporten, men primært har sikret den basale drift til afvikling af hestevæddeløb.

Præmietilskud tildeles med udgangspunkt i den fastlagte sæsonplan, som indeholder såvel sportslige,
spillemæssige og geografiske hensyn.

Der er i 2020 påbegyndt en analyse af sammenhængen mellem de ovennævnte parametre med henblik på
yderligere optimering af fordelingen af præmietilskuddet.

Konklusion
Som følge af de ovenfor anførte forhold anses resultatmålet kun for delvist opfyldt.
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Resultatmål 3 - DTGU skal sikre, at sporten er dopingfri for såvel heste som sportens aktive
Indledning
Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop udarbejder årligt en strategi for den kommende
væddeløbssæson for omfanget og kvaliteten af dopingkontroller samt den relevante informationsvirksomhed
omkring medicinering. Strategien tilpasses løbende i henhold til udviklingen på området herunder gennem input
via deltagelse i det nordiske og internationale samarbejde omkring dopingbekæmpelse med henblik på at
anvende ensartede metoder samt behandle dopingsager ens.

Skematisk afrapportering på operationelle mål

Operationelt mål

R2018

Antal dopingprøver

R2019

293

449

Antal positive dopingprøver

0

0

Antal kontrolbesøg

7

17

Tekstmæssig analyse
Som anbefalet af Dansk Trav og Galop Union er antallet af dopingprøver samt antallet af uanmeldte besøg øget
væsentligt i 2019 i forhold til 2018.

De uanmeldte kontrolbesøg er af forebyggende karakter i træningsstalde, hvor der udover dopingtest blev
foretaget kontrol af om medicin- og behandlingsjournaler er ført i henhold til forskrifterne og om medicin er korrekt
opbevaret i aflåste skabe.

De gennemførte kontrolbesøg gav ikke anledning til udstedelse af sanktioner.

Hestevæddeløbssportens veterinære konsulent har holdt foredrag på hovedpartens af landets væddeløbsbaner
omkring hestevelfærd md særlig fokus på medicinering og doping. Dette har endvidere indgået i undervisningen
på trænerkursus samt ved licensundervisningen.

Dansk Trav og Galop Union har indgået aftale med Anti Doping Danmark omkring gennemførsel af dopingkontrol
på ryttere og kuske.
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Anti Doping Danmark har i 2019 gennemført 12 dopingkontroller med udgangspunkt i World Anti-doping Agency’s
relevante internationale standarder. Kontrollerne gav ikke anledning til bemærkninger.

Herudover har dommerne på de enkelte baner foretaget alkoholtest på dels de aktive og dels de ansatte, hvilket
ikke har givet anledning til bemærkninger.

Konklusion
Med udgangspunkt i de realiserede operationelle mål og de øvrige af Dansk Travsports Centralforbund og Dansk
Galop iværksatte tiltag til oplysning om og bekæmpelse af doping, samt den indgåede aftale med Anti Doping
Danmark vurderes resultatmålet som opfyldt.
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Resultatmål 4 - DTGU skal bekæmpe matchfixing og arbejde for at styrke idrættens integritet
Indledning
Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop har udarbejdet regler og adfærdskodeks om matchfixing.

Det er forbudt ryttere, kuske og trænere at spille i løb både direkte og indirekte, hvori de selv deltager eller hvori
deltager heste, som trænes af den pågældende. Forbuddet omfatter også officials, der er tilknyttet løbsafviklingen.

Endvidere er fastsat bestemmelser omkring en rytter/kusk altid skal ride/køre for bedst mulig placering.

Skematisk afrapportering på operationelle mål
Der har i lighed med tidligere år ikke været sager om matchfixing inden for hestevæddeløbssporten.

Tekstmæssig analyse
Indsatsen på området har bestået dels på løbsdage via dommerkomiteens overvågning af løbsafviklingen og dels
via en efterfølgende gennemgang af løbsafviklingen.

Løbsovervågningen har ikke i 2019 givet anledning til sanktioner.

I forbindelse med liberaliseringen af spil på væddeløbsheste er der nu mulighed for, at der kan udbydes spil med
faste odds kombineret med head to head spil, hvilket kan øge risikoen for matchfixing.

Hestevæddeløbssporten er opmærksom herpå og har fokus herpå ved den løbende overvågning af
løbsafviklingen.

Konklusion
Idet der ikke har været sager om matchfixing eller i øvrigt dømt sanktioner i tilknytning til løbsovervågningen
vurderes resultatmålet som opfyldt.
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Resultatmål 5 - DTGU skal sikre børn og unge i sporten mod seksuelle overgreb ved at sikre, at
børneattester bliver indhentet i relevant omfang
Indledning
Der indhentes hvert år som minimum børneattester på personer, der i det daglige har direkte kontakt med børn
under 15 år samt på nye trænere og nyt personale på væddeløbsbanerne.

Skematisk afrapportering på operationelle mål
Alle attester omfattet af den definerede personkreds er indhentet.

Tekstmæssig analyse
Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop har udover indhentelse af børneattester udarbejdet og
offentliggjort en børnebeskyttelsespolitik, der desuden indgår i kurser og den uddannelse sportens organisationer
afvikler for sportens aktive.

Som en konsekvens af en i foråret 2020 offentliggjort verserende sag om seksuelle krænkelser begået på eller
omkring en af landets væddeløbsbaner vil hestevæddeløbssportens hovedorganer intensivere arbejdet med at
sikre unge menneskers vilkår i sporten. Hestevæddeløbssportens hovedorganer vil involvere relevante
fagpersoner i processen og få rådgivning til etablering af en central funktion, som de unge trygt kan gå til omkring
håndtering af eventuelle problemer uden frygt for konsekvenserne. Til samme funktion skal det være muligt for
sportens voksne udøvere at indrapportere iagttagelser om uhensigtsmæssig adfærd.

Konklusion
Resultatmålet anses for opfyldt, idet der er indhentet børneattester, som defineret.

DTGU anser det imidlertid for påkrævet, at den ovenfor beskrevne uafhængige funktion etableres, og der i
forbindelse hermed anvendes yderligere ressourcer til formidling af god etisk adfærd i sporten.
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