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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt 

Forslag: Opførsel af opvarmningsbane 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Tankefuld baneanlæg 
Tankefuldvej 54 
5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

I 2012 åbnede Tankefuldbanen, der er et af Danmarks absolut flotteste og 
bedste baneanlæg til islandske heste med 250 meter ovalbane og en 
fantastisk pasbane på 350 meter. Her holder Skeifa Svendborg 
elitestævner og andre nationale stævner samt mindre stævner for 
bredden. På banen foregår der i det daglige undervisning og træning, 
ligesom foreningen bruger banen i forbindelse med sociale arrangementer. 
  
Foreningen afholder flere stævner. Herunder store elitestævner med mere 
end 200 deltagere og mange tilskuere. Stævneaktiviteterne begrænses af, 
at der ikke er tilstrækkeligt med muligheder for opvarmning. Dette betyder 
at deltagerne er henvist til at ride på asfaltvejen, hvilket hverken er 
hensigtsmæssigt rent sportsligt, og bestemt heller ikke forsvarligt.  
 
Det har betydet, at foreningen ikke har kunnet tiltrække de allerstørste 
stævner, og at de dygtigste eliteryttere desværre har valgt deres stævner 
fra, da deres heste ikke kan præstere godt nok på grund af de manglende 
opvarmningsmuligheder. 
 
Skeifa Svendborg ønsker et baneanlæg, hvor der kan afvikles nationale og 
internationale stævner. Skeifa Svendborg ønsker yderligere, at kunne 
udbyde kursusaktiviteter indenfor alle grene af islandshestesporten. 

Behov/ønsker Skeifa Svendborg ønsker støtte til opførsel af en opvarmningsbane i 
tilknytning til Tankefuld baneanlæg for islandske heste. 

Økonomi Skeifa Svendborg ansøger Svendborg Kommune om støtte på 224.000 kr. 
til projektet. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægssum 
 280.000 

 
Egen finansiering 

 56.000 
 
Sponsorat 

 En eventuel indhegning af opvarmningsbanen vil man søge 
sponsorat til 
 

Drift omkostninger 
 Foreningen står efterfølgende selv for alle udgifter til drift og 

vedligeholdelse af opvarmningsbanen 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,280 mio. kr.  Snarest muligt. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0
Færdiggørelse 280 280

Sam let  an lægs pro jek t 0 280 0 0 0 280

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -56 -56

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 224 0 0 0 224

Økonomi
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