
Der var engang på Amager 

Én gang om året står jeg på øverste etage i Amager Travbanes opførte spillehal fra 1968 og ser ud over det 

areal, der engang var banelegemet. Tænk ikke: ”Den stakkels mand” - det sker nemlig i forbindelse med et 

bordtennisstævne for 60+ folket. Der ser fint og grøn ud - det er pænt velholdte fodboldbaner. 

Travbanehallen på Løjtegårdsvej var helt ’genial’ som kombineret sports- og spillehal. Den anslåede pris i 

1968 var 5 millioner, men reelt kom den til at koste det dobbelte. To år senere var den ikke genial mere. 

Travkrigen med Lunden udmattede Amager Travselskab, der måtte sælge arealet til Tårnby Kommune for 

20 milliover med brugsret i fem år. 

I forsøget på at kæmpe for overlevelse havde Amager i sæsonen 1970 en overgang nedsat præmierne til 

2.000 kr. (senere hævet til 3.000 kr. i almindelige løb), og man havde i august måned - søndag efter søndag 

- skibet bornholmske heste og kuske til start på Amager i ’bornholmerløb’.  

Banen i Almindingen havde kun en begyndersport dengang, og publikum anede intet om hestenes form. 

Alligevel var omsætningen i disse løb ikke ringere end i de almindelige løb. Det store antal tilskuere og 

spillere var meget nemmere at gøre tilfredse dengang, og kvaliteten af hestene var generelt meget svag.  

Amager var til slut en hobby for amatører og handicapheste, selv om enkelte professionelle trænere gjorde 

det flot med et begrænset materiale. Sport? Tja? 

Så fik jeg den onde drøm, at det i løbet af kort tid kan blive sådan, at man også i Lunden kan stå på 

tribunen, se ud over det grønne areal uden at se en eneste væddeløbshest på arenaen. Altså at der er tomt 

for heste - hver eneste time på dagen - hele året rundt.  

Altså medmindre sporten forvandles til en ren amatør- og hobbyforeteelse, og løbsdagene bliver til 

amatørdage for heste, der ikke ville kunne komme til start andre steder. En planche fra 

generalforsamlingen i fjor viste en graf med en tilhørende note: Lunden er gået fra at være en professionel 

bane til en bane for amatører. Sportens flagskib? 

Lige til at sætte de nævnte beløb i perspektiv: Nedsatte præmier på 2.000 og 3.000 kr. dengang i 1970 

svarer til mindst 16.000 og 24.000 kr. i dag. Underskuddet i 1970 svarer til mindst 16 millioner og 

salgsprisen til Tårnby Kommune på over 160 millioner. Men her kan man bemærke, at når salgsprisen trods 

alt ikke var større, var det vel også fordi banen var i så store vanskeligheder, at der ikke var andre 

muligheder? Man kunne måske have solgt, inden man var kørt ud over kanten? Hmm... 

Den professionelle sport, opdrættet og klasseløb   

Det fremgår nok, at jeg går ind for den professionelle sport i den bredeste forstand, da vi har mange dygtige 

amatørtrænere og opdrættere, som vi også skal passe på. 

Jeg er optaget af opdræt, de klassiske løb og normale løb af høj klasse, selv om jeg er udmærket klar over, 

at vi ikke kan undvære amatørerne og deres ildhu. Jeg har selv været hobbykusk og fandt det fantastisk 

spændende. 

Men en sport bestående af amatører med oftest uvedkommende (handicap-) heste er næppe nogen 

publikumsmagnet, og så kan man lige så godt finde alternative hobbyer. 

Det synspunkt deler jeg vel med hovedparten af dagens traventusiaster? Vi er blevet bedre vant, både hvad 

angår sporten og troværdig spilinformationen om hestene.  



Dygtige opdrættere og trænere, staldfolk med flid, engagement og forstand har skaffet sportens fremgang 

til stor fascination. Tak for det. Det har været en nydelse at opleve. 

Men hvordan bevarer vi så den professionelle sport? Efter min mening ved at indskrænke administration og 

ved at tilpasse baneantallet og løbsaktiviteterne til hestematerialets antal og placering. For derved at skabe 

de størst mulige hestepræmier i en sport, der økonomisk står foran en nedtur af indtil usete dimensioner.  

Det virker på mig komplet ulogisk, at vi efter aftalen med Sverige skal etablere ”sikre baner” for et ukendt 

antal millioner af kroner for om højst et par år at konstatere, at vi ikke kan holde gang i alle banerne.  

Så må vi alligevel lukke mindst to-tre stykker. Penge lige ud ad vinduet i stedet for at opdatere et mindre 

antal baner med forbedrede publikumsfaciliteter - og frem for alt med fremtidssikrede banelegemer. De 

skal være doserede og med et underlag, så hestene kan tåle at starte kontinuerligt. Her er der en dobbelt 

gevinst for sport og hesteejere.  

Da temmelig mange i dansk travsport er bundet af personlige 

interesser/venskabsforhold/kundeforhold/annoncører, er en sådan fælles beslutning om indskrænkning 

vanskelig at tage, men sporten har nok data til, at tre eksterne travfolk fra f.eks. Sverige vil kunne løse 

opgaven på mindre end en uge.  Til glæde for dansk professionel travsport! Og for dermed at øge 

sandsynligheden for sportens overlevelse.  

Pressemødet 

Jeg nævnte lige en nedtur af hidtil usete dimensioner og en fremtid med banelukninger. Jeg vil med glæde 

overbevises om det modsatte. Men det var ikke svært at lytte sig til udsigterne med hensyn til det i 

fremtiden beskårne præmieniveau, da Dansk Hestevæddeløb og DTC holdt pressemøde om den ny 

struktur. Bertel Maigaard formulerede det ’småelegant’ ved, at vi nok selv kom til at finansiere en (meget?) 

større del af præmierne end nu. Sidste år gættede jeg på et minus på mindst 20 millioner kr. i 

præmiebudget efter den ventede aftale med Sverige, og det er formentlig værre endnu. 

Har jeg helt uret, vil det være fremragende, at Dansk Hestevæddeløb med Kirketerp og Maigaard i spidsen 

kommer på banen med en korrektion før yderligere uro på generalforsamlinger i Det Danske Travselskab og 

andre steder. Måske er det ikke muligt, da aftalen ikke er konfirmeret af svenskerne endnu? Men alt tyder 

jo på, at der i første omgang skal ofres millioner på de nævnte ”sikre baner”. Er der i øvrigt offentliggjort 

dokumenter om omfanget af dette arbejde? 

På det samme pressemøde fik jeg et reelt chok, da DTC-formanden Egon Jensen gav udtryk for, at man da 

ville være imødekommende over for ønsker om driftstilskud, hvis en gruppe af hesteejere omkring Billund-

banen kunne fremkomme med en ny plan for en bane i nærheden. Jeg tror, jeg hørte rigtigt, men fattede 

det ærlig talt ikke. 

Succesen på Jägersro - gang med tre 

Tankerne om den tomme Charlottenlund-bane fik ny næring, da jeg så danske hestes succes på Jägersro 

her ved årsskiftet, og så gik jeg i gang med at lave statistik. Den handler om samtlige 16 heste, der har 

startet mindst én gang både på Jägersro og på Charlottenlund fra 1. december 2021 til og med 13. januar i 

år. Formen er set over et kort tidsrum og derfor sammenlignelig, og hestene er ikke nødvendigvis stjerner.  

Der er typisk tale om en start på hver bane.  



De 16 heste har startet 16 gange på Jägerso og 18 gange i Lunden. På Jägersro har de vundet 166.998 DKK 

og altså 10.437 kr. i gennemsnit, i Lunden har de samme heste tjent 65.400 eller 3.633 kr. i gennemsnit pr. 

start.  Altså tre gange mere i Malmø! 

Gunpowder og Dollar Dream har sejret begge steder, Alpha Peak, Gazella K og Ghita Nørby kun på Jägersro, 

Explosive Peak kun i Lunden.  Altså fem sejre i Malmø, tre på Lunden. 

Helt uden for dette regnskab har andre danske heste haft stor succes på Jägersro, blot uden start på 

Lunden i samme periode. Game on Butcher har vundet tre sejre i sine sidste 7 starter, alle på Jägersro, og 

heste som Black Magic, Can Tab, Evolution on Track, Figaro Juvel og Fire World har alle startet i den nævnte 

periode med succes (over 10.000 DKK) på Jägersro uden tilsvarende succes ved dokumenterede starter på 

andre danske baner.  

Kommentarer om, at de pågældende trænere i stedet kunne have støttet Lunden ved at starte der, er helt 

irrelevante efter min mening. Man kan ikke kalde sig professionel uden at søge bedst mulig indtjening til 

sine hesteejere, men mindre de udtrykker ønske om noget andet.   

PS. Statistikken er lavet før de sidste løbene tirsdag d. 18. august på Jägersro, men ud fra programmet at 

dømme skulle de 15 anmeldte dansktrænede heste have fin chance for ny succes. 

Udfordringen  

Jägersro er givetvis glad for de danske gæster og det medfølgende spil, de giver endda ’gratis’ præmier for 

start, og det fremgår af de danske propositioner, at de nu også indimellem har præmier til 6,7 og 8. hest. 

Det er en anden diskussion, som er værd at tage på et andet tidspunkt.  

Men det er jo indiskutabelt, at denne socialunderstøttelse går fra det øvrige præmieniveau og dermed fra 

de egentlige klasseheste.   

Lunden skal nu kæmpe med  

1) formindsket driftstilskud,  

2) ventede formindskede lejeindtægter, 

3) en givetvis voldsom nedsættelse af de tilførte præmier,  

4) en situation, hvor man åbenlyst kan starte heste på Jägersro med stort udbytte.  

Min påstand er: Den kamp er på forhånd tabt, for resten af trav-Danmark har slet ikke midlerne til at holde 

Lundens præmieniveau konkurrencedygtigt, heller ikke selv om man gerne ville. Og hvorfor skulle 

provinsen trænere ikke i stedet tage afkørslen mod Sverige, når de befinder sig på Køge Bugt-motorvejen. 

Det koster en brobizz og op til en halv times ekstra transport, men ’trøstpræmien’ er garanteret, og 

chancen for en stor præmie er til stede. 

Regnskabet fra Det Danske Travselskab 2020 viste et millionunderskud. Vi har ikke set resultatet for 2021, 

men Lundens indtjening er ikke bare i nærheden af situationen i 90’erne, hvor man sidste gang gik konkurs. 

Et flertal i bestyrelsen forventede i august 2020 et underskud på fire-fem millioner kr. i 2023, hvis man ikke 

foretog sig noget (Se Talerstolen d. 3. august 2020). Hvad er den nuværende forventning til underskuddet i 

2023?  

For der er sådan set ikke sket noget endnu, vel? 



Den ondeste drøm 

Nå, men så kommer den ondeste drøm i form af et forslag til ændring af vedtægterne. Det kunne se sådan 

ud:   

Vedtægtændringer: 

Ny §1 Selskabets navn ændres til: Selskabet for afvikling af Det Danske Travselskab 

§2 slettes (Handler om selskabets formål) 

§15 Ser sådan ud nu: Selskabet kan kun opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for det på to 

generalforsamlinger, der afholdes med 3 ugers mellemrum. Bestyrelsen vælger herefter et udvalg på 5 

medlemmer, som skal realisere selskabets værdier. En eventuel formue skal fordeles, så den kommer 

travsporten på Sjælland til gode. 

Ny §15: Sidste afsnit i paragraffen ændres og erstattes med: En eventuel formue fordeles ligeligt mellem 

medlemmerne. 

Min juridiske indsigt er helt ærligt begrænset, men så vidt jeg har forstået, kan en sådan ændring foretages 

efter to ekstraordinære generalforsamlinger, uanset hvor mange der møder op, hvis blot 2/3 stemmer for 

til sidst. Forkert?  Jeg vil meget gerne irettesættes her til almindelig og brugbar information for både mig og 

resten af medlemmerne. 

Ja, men det er fuldstændig urealistisk og konspirationsteoretisk, sådan er vi medlemmer da ikke. Nej, men 

hvis der nu alligevel ikke er mulighed for at få heste til at gennemføre travløb. I en situation, hvor banen 

står tom, og hvis der samtidig er brugt så mange penge og spildt så meget ny tid, at det så heller ikke virker 

realistisk med at tale om en fremtid for sporten på Sjælland.  

Pengene kan formøbles på lån og ny ubrugelig beton, tiden kan bruges på godkendelser og høringer, 

skænderier, nye udskiftninger af bestyrelser og afskedigelser af personale, der lige var de rigtige ved 

ansættelsen et år tidligere. Og til at hævde, at vi blot skal have større præmier, sælge flere skilte og have 

flere events. 

Skulle situationen med ’en bane uden heste’ og de nævnte vedtægtsændinger (helt usandsynligt) opstå, 

ville jeg foreslå den sidste sætning i §15 ændret til: En eventuel formue skal fordeles, så den kommer 

travsporten i Danmark til gode. Og naturligvis regne med, at 2/3 ville stemme for. Så stor er entusiasmen 

vel stadig i dag/den dag?  

Og skulle jeg ikke få medhold i det ændringsforslag, lover jeg at købe en travhest for min del af formuen 

(hvis der da er nogen) og om muligt lade den træne professionelt, indtil pengene er brugt op      . 

Opfordring 

Alt dette er jo slet ikke på dagsordenen nu. Nej, men det sidste pinlige medlemsmøde og bestyrelsens 

tvivlsomme ageren i den forbindelse bør ikke give anledning til en langvarig debat. Det er som det er, lige 

som beslutningen om at den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Bjæverskov på et tidspunkt af 

dagen, hvor mørket har sænket sig.  

Fortsætter vi med at skændes uden at handle, er det bare som Titanic, der sejler mod isbjerget i sikker tro 

på, at skibet holder. Det gør det ikke!  



Vi skal koncentrere os om at supplere en bestyrelse/vælge en ny bestyrelse, hvor min opfordring til de 

opstillede vil være, at de erklærer om de vil arbejde for 

1. Arbejde for fortsatte væddeløb i Gentofte Kommune ved delvis frasalg (salamimetoden) 

2. Arbejde for fortsatte væddeløb i Gentofte Kommune ved at supplere med boligbyggeri efter det seneste 

udsendte udkast af formanden. 

3. Arbejde for fortsatte væddeløb på Sjælland ved at afhænde arealet i Gentofte Kommune og renovere 

Skovbo. 

4. Har helt andre planer, som de vil offentliggøre. 

Hvis den udsendte skitse til punkt 2. oven for skal danne grundlag, bør generalforsamlingen have besked 

om følgende:  Hvordan og hvor skal pengene til præmier og byggeri finansieres. Hvilken ekstern partner 

skal inddrages. Det forekommer mig komplet udelukket, at foreningen/forsamlingen med sin historie selv 

kan stå for det. Hvilken tidshorisont er der, når kommunen og borgerne også skal høres? 

Jeg vil med inderlig glæde irettesættes og fejlrettes med argumenter, der kan overbevise om en gylden 

fremtid.  

Med sportslig hilsen og i håbet om en meningsfuld debat 

Lars Donatzky 

 

 

 

 

 


