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• Vision

• At være Danmarks bedste travbane, samt træningscenter

• Mission

• At tilbyde de bedste faciliteter for heste, aktive og tilskuere

• Skive Travs Værdier

• Alt hvad vi gør skal fremme Dansk travsport og Skive Trav i særdeleshed

• Hestevelfærd skal altid komme først

• Vi er ærlige og vi siger tingene som de er

• Vi er loyale for de beslutninger som bliver truffet

• Alt hvad vi gør skal være økonomisk forsvarligt

• Vi gør hvad vi siger, og holder hvad vi lover

• Kommunikation fremmer forståelsen

Strategi 2021



Fokuspunkter

• Bestyrelsen

• Løbsdage & Events

• Baner

• Staldterræn & Folde

• Restaurant & Tilskuerfaciliteter

• Skive Travs trænere

• Skive Ponytravskole

• Sponsorer & Markedsføring

• Skive Kommune



Bestyrelsen

• Møder mv.

• Formand er mødeleder

• Dagsorden følges punktligt

• Bestyrelsen er omfattet af tavshedspligt

• Trænere skal have relevant info ud

• Denne godkendes af bestyrelsen inden udsendelse

• Der kan nedsættes relevante arbejdsudvalg i bestyrelsen

• Relevante eksterne personer kan indvælges i arbejdsudvalg

• Baneleder beslutter indenfor de af bestyrelsen udstukne retningslinjer og 
budgetter

• Skive Travs repræsentant i DTC skal være medlem af bestyrelsen på Skive 
Trav



Løbsdage & Events

• Løbsdage skal afvikles på bedste vis, og leve op til krav om sikre baner

• Events skal afholdes i relevant opfang og med økonomisk forsvarlighed

• Skive Trav skal i alle sammenhænge fremstå pænt og præsentabelt

• Skive Trav kan laves klar til løbsdage med 1 dags varsel ved ændringer 
på andre baner

• Målsætning om 5 events pr. år på ikke løbsdage



Baner

• Opvisningsbanen 

• Skal altid være i en stand så den er Danmarks bedste bane

• Hvert 2 år skal banen vedligeholdes med special graider

• Træningsbaner

• Skal altid være i brugbar stand hele året – sand & vand påføres efter behov. 

• Vedligeholdelse af baner følger en ugeplan som er lagt mellem trænere og 
Skive Trav



Staldterræn & Folde

Hestevelfærd er 1. prioritet!

• Staldterræn

• Det er trænernes ansvar at holde områder foran og bagved staldene pænt og 
ryddeligt
• Dette kan påtales fra bestyrelse og baneleder

• Vedligeholdelses opgaver meldes ind til kontoret som koordinerer med 
banemænd eller håndværkere

• Folde

• Folde vedligeholdes så de er i god stand
• Foldafgift opkræves fra 2021 for at opgradere foldenes stand

• Brandbægere skal indsamles af trænerne og fjernes fra folde løbende

• Foldplan sendes ud til alle trænerne hver gang denne ændres



Restaurant & Tilskuerfaciliteter

• Restaurant skal være attraktiv til selskaber

• Både på løbsdage og ikke løbsdage

• Cafeteriet og Det Gule Hus skal kunne servicere vores publikum hurtig, 
og stadig med en god kvalitet

• Tilskuerfaciliteter skal være pæne og rene

• Opvarmning af alle lokaler gøres i god tid før løbsdage eller 
arrangementer



Skive Travs aktive

• Trænermøde minimum 4 gange årligt

• Indkaldes med 1 uges varsel, og med dagsorden

• Kommunikation

• Relevant info meldes ud til trænere efter bestyrelsesmøder

• Relevant info fra kontoret kan sendes på både SMS og Mail

• Code of Conduct

• Travsportens Code of Conduct forventes overholdt

• Både overfor kolleger og medarbejdere, men også overfor ansatte ved Skive Trav, 
samt officials på løbsdage

• Ved overtrædelser kan der indføres sanktioner

• Skive Trav skal være attraktive overfor evt. nye trænere



Skive Ponytravskole

• Skal kunne tiltrække elever fra 6-16 års alderen

• Målsætning om 8 ponyer 

• Målsætning om 40 elever

• 2 stk. åbent hus dage om året

• Vi skal leve op til krav og standarder fra Dansk HV Ungdom, samt 
opfylde mål og visioner herfor



Sponsorer & Markedsføring

• Sponsorer

• Der afholdes 1 stort sponsorarrangement årligt

• Sponsorpleje skal være i højeste klasse, og vi skal være en attraktiv partner for 
vores sponsorer.

• Nedskrevne aftaler med alle sponsorer.

• Målsætning om + 10% i sponsorindtægter pr. år.

• Markedsføring

• Til løbsdage markedsføres der på:

• Radio Skive

• Skive Folkeblad

• Facebook

• Hjemmeside



Skive Kommune

• Skive Kommune er en væsentlig samarbejdspartner for Skive Trav

• Skive Trav skal være en stærk samarbejdspartner for Skive Kommune 
indenfor:

• Kulturlivet

• Kommune dage eller personale dage

• Grøn Energi

• Energispareprojekt

• Børn og Unge

• Ponyskole



Målsætninger
• Bestyrelsen

• Skabe positiv økonomisk udvikling og gøre Skive Trav mere uafhængighed af driftstilskud

• Løbsdage & Events
• Afholde minimum 5 events på ikke løbsdage pr. år.

• Baner
• Opvisningsbanen skal på løbsdage være i en stand så den er Danmarks bedste bane

• Det mest attraktive træningsanlæg i Danmark

• Staldterræn & Folde
• Pæne og indbydende forhold 365 dage om året, hvor hestevelfærd er 1. prioritet

• Restaurant & Tilskuerfaciliteter
• Målsætning om fordobling af indtægter i løbet af 3 år

• Skive Travs aktive
• Skabe de bedste rammer for Skive Travs aktive trænere og amatører

• Skive Ponytravskole
• Leve op til Dansk Hestevæddeløbs målsætninger for DH Ungdom

• Sponsorer & Markedsføring
• 10 % merindtægter i sponsorater pr. år

• Skive Kommune
• Være en attraktiv samarbejdspartner for kommunen, og leve op til deres mål indenfor Grøn energi og kulturlivet i Skive 

Kommune



Målgruppe

Målgrupper på løbsdage:

• Lunch dage

o Efterskoler

o Ældregrupper

• Alm. Løbsdage

• Virksomheder

• Personaleforeninger

• Sommerperiode

• Familier 

• Sommerhus områder

• Camping pladser


