From:
Sent:
To:
Subject:

Lars Hellerup <lh@aav.dk>
2. februar 2022 14:40
Jannie Hedelund
SV: Eksponeringstal 2019, 2020 og 2021

Hej Jannie
Det beklager jeg. Håber du kan bruge nedenstående.


Fysiske tilskuere
-

2019: 15.000 (anslået)
2020: 8.000 (anslået)
2021: 8.000 (anslået)

Den markante nedgang i 2020 og 2021 skyldes Covid-19, og at vi af den grund i lange perioder har måttet
afvikle løb enten helt uden tilskuere eller med begrænsninger på tilskuerantallet.


TV og Webstream
Alle vores løbsdage sendes live på vores egen Tv-kanal - Fasttrack Racing – og på Danske Spil og 25/7’s
hjemmesider. Vi har i gennemsnit 3.000 danske seere pr. løbsdag på Fasttrack Racing, mens vi ikke kan få
oplyst hvor mange der følger løbene hos de to spiludbydere. Derudover er der også et mørketal for de
udenlandske seere, der følger løbene hos det svenske spilselskab ATG og det norske Rikstoto. Hvis vi alene
baserer opgørelsen på de dokumenterede tal fra Fasttrack Racing giver det følgende resultat.
-



2019: 111.000 seere.
2020: 117.000 seere.
2021: 120.000 seere.

TV2Nord Salto
Størstedelen af vores løbsdage vises også live på TV2Nord Salto. TV2Nord opgør eksponeringen i ”shares”
som angiver den procentdel af det samlede antal tændte TV-apparater i Nordjylland der ser trav på Salto på
det tidspunkt hvor det sendes. Vores ”share” til travtransmissionerne svinger mellem 3-4 % når det er lavest
og har en enkelt gang været over 50 %. Oversat til seertal vil en rimelig tolkning være at vores seertal
svinger mellem 3.500 – 4.000 seere og så helt op til 25.000 seere.

Såfremt du har spørgsmål til det fremsendte står jeg selvfølgelig til rådighed.
Med venlig hilsen
Lars Hellerup
Banechef

8881 1203 // 2780 0449
lh@aav.dk

aav.dk

Facebook
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Fra: Jannie Hedelund <jhn@aalborg.dk>
Sendt: 2. februar 2022 12:21
Til: Lars Hellerup <lh@aav.dk>
Emne: Eksponeringstal 2019, 2020 og 2021
Kære Lars
Kan du hjælpe mig med en ting.
Jeg kan ikke se i mit system, at I har fremsendt eksponeringstal for 2019, 2020 og 2021 i henhold til vores
samarbejdsaftale.
Vil du hurtigst mulig fremsende de oplysninger til mig?
Tusind tak for hjælpen ?
Ring hvis du har spørgsmål.
Venlig hilsen
Jannie Hedelund
PA for borgmesteren
Tlf. 9931 1501

Fra: Lars Hellerup <lh@aav.dk>
Sendt: 20. januar 2021 10:47
Til: Jannie Hedelund <jhn@aalborg.dk>
Emne: SV: Underskrevet samarbejdsaftale Racing Arena 2021
Hej Jannie
Dejligt – tak for det.
Med venlig hilsen
Lars Hellerup
Banechef

8881 1203 // 2780 0449
lh@aav.dk

aav.dk

Facebook

Fra: Jannie Hedelund <jhn@aalborg.dk>
Sendt: 19. januar 2021 15:07
Til: Lars Hellerup <lh@aav.dk>
Emne: Underskrevet samarbejdsaftale Racing Arena 2021
Hej Lars
2

Så får du aftalen retur.
Venlig hilsen
Jannie Hedelund
PA for borgmesteren
Borgmesterkontoret
Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Tlf. 9931 1501
www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation.
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr

du den retur ?

3

