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DET VIRKER IKKE SÆRLIG AMBITIØST!
Dette indlæg skriver jeg som skuffet hesteejer.
For nyligt meddelte Dansk Galop følgende:

”HFF (Hestesportens Finansieringsfond) har bevilget midler til
en såkaldt ”Unghestesatsning”, som gælder for danskopdræt-
tede trav- og galopheste - foreløbig for årgangene født i 2015
og 2016. Bevillingen ydes som tilskud på 12.000 kr. pr. hest,
og for galopsportens vedkommende udbetales beløbet efter
følgende retningslinjer:

Ordningen gælder alene for danskopdrættede heste.
Beløbet udbetales til de første 50 heste af hver årgang, når
hestene har startet tre gange på en dansk bane. Tredje start
skal være sket senest 30. juni i det år, hvor hesten er tre år
gammel. Beløbet udbetales til ejeren af hesten på det tids-
punkt, hvor hestens tredje start i Danmark sker.”

Formålet med ordningen er at få flest mulige heste til start af
hver årgang. (sent udviklede heste kan således blive unødigt
forceret! PÅB).

Underskrevet: 14. februar 2017, Peter Knudsen Dansk Galop.

Der er ialt tale om, at der udbetales 9 mio. kroner, hvoraf  Ga-
lopsporten får 2 x 600.000 kroner. Det er naturligvis altid vel-
komment, når der tilføres sporten midler. Men spørgsmålet er

Emne: UNGHESTESATSNING

hver gang, det sker, om så midlerne tilføres på den mest
optimale måde. I dette tilfælde er jeg meget i tvivl. Har
ejerne
overhovedet været spurgt? Eller er der, som ofte, tale om
en afgørelse om fordeling af midlerne i en meget lille
kreds!

Det forekommer mig at ville have været en god idé, hvis
en kreds af hesteejere var blevet spurgt til råds, inden
man blev præsenteret for dette ”fait accompli!”. Husk,
hvem det er, der holder hjulene igang!

DÆKKER KNAPT NOK EN MÅNEDS TRÆNING
Når hesten endelig udløser tilskuddet, er der altså tale
om 12.000 kroner. Det dækker bare lige en måneds pro-
fessionel træning. Og skal der til træningsprisen også in-
dregnes eventuelle udgifter til dyrlæge og træner, så er
pengene væk næsten inden de lander på kontoen!

Måske giver det da en vis effekt på antallet af startende
heste og dermed lidt mere spil. Men kunne pengene ikke
være anvendt bedre? Burde trænerne eksempelvis ikke
have del i de 12.000 kroner?

DER SKAL LØBES OM PENGENE
For mig som hestejer er det væsentligt, 

at præmiesummerne efterhånden får et ”tåleligt niveau”. 
Det er vi langt fra i dag  i alle klasser. Jeg 
kunne ikke drømme om, at købe en åring fordi hesten  -
måske som 3-årig - når den har starter tredie gang, får
udbetalt 12.000 kroner! Jeg vil  tillade mig at formode, at
jeg langt fra står alene med den opfattelse. Det er også
vanskeligt for mig at få øje på en eventuel opdrætter-en-
tusiasme over den nye ”Unghestesatsning.”

KEDELIG TENDENS
Der er desværre en tendens til, at det er personer,  der
ikke er hesteejere og som derfor ikke har en ”heste-
ejerøkonomeni” tæt inde på kroppen, er dem, der
tager tager beslutninger, de synes er i orden, men som
ikke er sammenfaldende med hesteejernes synspunkter.

VI KAN STADIG BARE HÅBE
Såfremt man havde gået med et håb om, at den nye libe-
ralisering af spillet også på nuværende tidspunkt ville
have udløst nytænkning, så blev der desværre tale om
noget af en ”begmand”. 
De 2x600.000 kroner synes 
godt  på vej ud i den blå luft!

- min placering er lige meget. Det
var min tredie start. Igen bagest,
men jeg får alligevel 12.000 kroner!


