
SHOWBIZ BØR VÆRE
DET HALVE AF EN
VÆDDELØBSDAG!

Galopsporten er en del af det ef-
terhånden kolossale marked af
fritidsfornøjelser, der er fulgt
med den stigende fritid.

Det er derfor nødvendigt at dif-
ferentiere sig markant  for at
opnå sin andel af markedet.
Alene den kendsgerning, at der
er tale om hestesport og mulig-
heden for at vinde penge i fri
natur på skønt beliggende
Klampenborg Galopbane, giver
en klar fordel og indskrænker i
et vist omfang konkurrencen.
- det er anderledes!

For sportens fans er hestene,
spillet og samværet med andre
rigeligt. Men for at drage nye
gæster til landets galopbaner
skal der også tænkes i showbiz.

Der skal ske noget mellem lø-
bene i form af musik, dans, op-
visning, udskænkning af
smagsprøver af den ene eller
anden art, temadage, aktivite-
ter for børn, pony-ridning... og
det skal naturligvis formidles
via pressen og helst understøttet
af annoncering.
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Velkommen til Klampenborg Galopbane!

Racetime

Men muligheder for showbiz ligger også lige for. Hestene, joc-
keys og trænere burde markedsføres bedre. Det nytter jo ikke
meget med interviewes, når man intet kan høre.
Hvor ville det være skønt med et egentligt TV-studie. Det ville
betyde uanede muligheder  for bedre kontakt med publi-
kum.Mon ikke der er plads i Vægtbygningen? 

For ganske nyligt kunne vi nyde udsendelserne fra Dubai.
Lagde du mærke til dækkenerne? Gode farver, fine ”rekla-
mesøjler” og jeg mener også, at der var forskellige farver fra
løb til løb. Det gør det lettere at identificere de enkelte heste.
Og nu vi er ved hovedpersonerne - ved hestene, hvorfor så
ikke lade dem bære deres navn på arbejdsdækkener? Vel en
oplagt sponsormulighed, og igen ovre i showbiz-afdelingen.

Og mens vi er ved farver. Ville det ikke være skønt med en
ensartet påklædning for personalet ved startboksene?
Ligesom vi så det ved transmissionerne fra Dubai. Og det
samme kunne vel tænkes for toto-personalet.

Det får mig også til at tænke på den geniale idé, man fik med
”Røde låge” som indgangsparti til Banen. For mig skæmmes
den særdeles flotte velkomst ved, at personalet er unge men-
nesker i spraglet tøj. Tænk hvis man blev modtaget af nogle
pensionerede gentlemen iført eksempelvis bowlere. Snobbet
- måske, men usædvanligt og flot! Og jeg har ikke 
noget imod unge mennesker!

Præsentationen af hestene kunne også godt være smartere.
Feltet bør komme ind på Banen ved Hesteejerpavillonen og
så cantre forbi publikum til start, (publikum er jo kommet for
at se heste mest muligt). Den ledsagende speakertekst
kunne også godt revideres. Endelig startboksen! Mon ikke
det var muligt at få reklamer op på både for- og bagsiden af
boksene. Klampenborg er langt efter på det område.
Jeg har været inde på mange af de
nævnte punkter tidligere, men der sker
ikke meget, og det kan måske snart vise 
sig at være for sent!

Klampenborg


