Udviklingsaftale 2015
Januar 2015
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond 2015
Udviklingsaftalen mellem Kulturministeriet og Hestesportens Finansieringsfond (HFF)
fastlægger mål for HFF’s virksomhed i 2015 og de vilkår, der gives herfor.
1. Økonomisk ramme
HFF modtager i 2015 udlodningsmidler fra puljen til idrætsformål, jf. § 3 a, stk. 1, nr. 9
i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Beløbets
størrelse fastsættes i det kommende idrætsaktstykke, som godkendes af Folketingets
Finansudvalg.
Økonomisk ramme
Beløb

Beløb

Budget*

Budget**

Mio. kr.
Beløb fra Kulturministeriet

2012
97,6

2013
96,5

2014
93,4

2015
77,4

Egenkapital***

48,2

45,5

41,1

34,1

* Budget for 2014 er et estimat baseret på prognosetal for udlodningsmidler i udlodningsåret
2015
** Budget for 2015 er et estimat baseret på prognosetal for udlodningsmidler i udlodningsåret
2015 og beregnet efter den nye fordelingsnøgle i § 3 a i lov om udlodning af overskud fra lotterier
og heste- og hundevæddemål. Det bemærkes, at HFF er omsætningsmodtager, og da der på
nuværende tidspunkt ikke findes prognoser for Danske Spils overskud for regnskabsåret 2015, er
beløbet beregnet på baggrund af den seneste prognose for regnskabsåret 2014. Der vil ske en
efterregulering af beløbet, når Danske Spils endelige regnskab for 2015 foreligger i april/maj
2016.
*** Egenkapitalen er fremkommet gennem salg af Dantoto til Danske Spil.

2. Mission og vision
Mission:
HFF har til formål at udvikle dansk hestevæddeløbssport og at sikre det fornødne
økonomiske fundament for at synliggøre sporten. Herved forstås, at der skal tilføres
penge til drift og udvikling af baner, løbspræmier, avlsarbejde, etablering og
vedligeholdelse af faste anlæg på baner samt drift af sportens organisationer mv.
HFF’s mission er på denne baggrund at fordele tildelte midler optimalt for
hestevæddeløbssporten med henblik på at udvikle, vedligeholde og synliggøre denne.
Vision:
HFF´s vision er, at Hestevæddeløbssporten skal være kendetegnet ved:
• Optimal anvendelse af det tildelte beløb til HFF
• Bredt anerkendt kulturtilbud
• Professionel og ansvarlig organisation
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3. Mål
HFF skal i 2015 konsolidere sig inden for de ændrede vilkår med henblik på at sikre det
fremtidige økonomiske fundament for dansk hestevæddeløbssport. Der er aftalt
følgende procesmål:
•
•
•

Udarbejde en omverdensanalyse dækkende for HFF´s kerneopgaver (afsluttet
ultimo marts 2015)
Undersøge alternative finansieringsformer i samarbejde med Danske Spil
Udarbejde ny strategi med målsætninger for HFF´s kerneopgaver på basis af
omverdensanalyse (afsluttet ultimo august 2015)

Driftsmål:
Nedenstående driftsmål er i lyset af ovenstående udviklingsmål en videreførelse af
målene i rammeaftalen for 2011-2014.
• At arbejde for at hestevæddeløbssporten er et bredt anerkendt kulturtilbud.
• At hestevæddeløbssporten troværdigt og forsvarligt afvikler hestevæddeløb.
• At det er en sikker og dopingfri sport for såvel heste som sportens aktive.
• At sikre børn og unge i sporten mod seksuelle overgreb ved indhentelse af
børneattester og udvikling af børnebeskyttelsespolitikker.
• At øge kendskabet til og fremme interessen for sporten, ikke mindst hos unge.
• At fremme ligestillingen inden for sporten.
• At opretholde et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for de enkelte baner.
4. Rapportering af resultater
HFF skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til sine resultater. HFF skal
rapportere om opfyldelse af mål i udviklingsaftalen i 2016 som en del af årsrapporten.
Rapporteringen drøftes på et virksomhedsmøde i 2016 med Kulturministeriet og danner
grundlag for ministeriets resultatopfølgning.
5. Aftalens status
Denne udviklingsaftale skal ses i sammenhæng med kommissorium for HFF, hvoraf det
fremgår, at ”der indgås aftale mellem HFF og kulturministeren om, hvilke
indsatsområder HFF særligt skal varetage for at sikre de kulturpolitiske
målsætninger.”
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