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Styremøte 9-2015, 13. oktober 2015 kl 1900 hos Per Sandbakken 

Tilstede: Per Sandbakken, Kjell Aage Øie-Kjølstad, Martin Øveraasen og Helge Lillemæhlum. 
Forfall:  Kristin Randgaard, Tormod Skaare og Jan Kaare Berg. 
Protokollfører: Helge Lillemæhlum 
 

 

Protokoll fra styremøte 7 og 8 ble underskrevet. 

Oppfølging, status og informasjon 
Vedr. sak 66/15 Andre oppsamlingsmøte er holdt 8.10. 

Gruppa som har gjennomgått DNTs lov har sendt sitt forslag til DNT-Hedmark. 

Postjournal for perioden etter forrige styremøte  
Innhold refereres på anmodning. 
 
Dato 
 

I/U 
 

Fra/til 
 

Saksbe-
handler 

Behandlet dato Arkiv-
plass 

Styresak 

25.9.2015 I Biri Travbane, rutineløp PS 27.9.2015 1  
29.9.2015 I DNT-Hedmark, valgkomiteen PS 29.9.2015 1  
8.10.2015 I DNT-Hedmark, påminnelse om høstkonferanse PS 8.10.2015 1 65/15 
8.10.2015 U  DNT-Hedmark, påmelding til høstkonferanse PS 8.10.2015 2  65/15 
8.10.2015 I DNT-Hedmark, travforbundets strategiplan PS 8.10.2015 1  
 
Møtet 13.10. var et arbeidsmøte for å drøfte innspill til Trav 2020. 

Ingen andre saker var meldt før møtet. 

Saker 

67/15  Trav 2020         

Fra DNT er grunnlag for debatt tilsendt. Grunnlaget gjengis med nummererte temaer, som 
igjen har underliggende strekpunkter. Styrets synspunkter er tatt inn direkte i tilknytning til 
grunnlagets enkeltpunkter. 

TRAV 2020 - spørsmål til gruppearbeid 

1. Rekruttering av medlemmer og hesteeiere: 
- Hvorfor bli medlem av et travlag? Hva tilbyr vi eksisterende medlemmer i dag? 
- Hvilke vervetiltak fungerer? 
- Forslag til nye tiltak? 

Tilrettelegge for ”Travpunkter” i lokalmiljøene, - oppstallingsmuligheter, treningsmuligheter, 
samarbeid og miljø. 

- Forslag til tiltak direkte mot barn og ungdom? 

Faktaoppfatning: 
Ponni og ponniløp er åpenbart mer populært for barn og ungdom enn for DNT. Sjøl finlesing 
av Lov for DNT avdekker ikke ordet ponni, langt mindre ponnitrav. Men i normallov for trav-
lag § 2 (2) e) dukker det plutselig opp noe; ” - å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter 
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for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav.” Men heller ikke her plasseres 
ansvar for å arrangere ponniløp. Flest ponnier og mest ponnitrav finnes trolig i festtalene, men 
disse får ikke ungene høre, - heldigvis.  

På den annen side kan en årlig års besøke forskjellige varianter av ”Hestens dag” hvor det kryr 
av ponnier og unger. Men er dette DNT-aktiviteter? Nei, det er noen andre klubber som har 
fått lov til å være på travbanen eller andre arenaer. Avgjørende for at det kryr av ponnier er at 
det raskes sammen det som finnes av ponnier, unge og gamle, og like gjerne rideponnier som 
travponnier. De medvirker alle sammen til at det rundt dem kryr av unger som fryder seg 
sammen med de små sjarmørene. 

Det drives på enkelte steder godt arbeid med ponnier og unger, men det er et begrenset antall 
travponnier, - så begrenset at det hemmer utviklingen. Det er ikke lett å oppfatte at DNT har 
tiltak å sette inn mot dette. Sjøl om ”- DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert 
utvikling av norsk travsport og utvikling av slike hesteslag som ansees skikket til grunnlag for 
avl av en for landet nyttig hest -” blir det mange nok travponnier. (Les om nødvendig formåls-
beskrivelsen flere ganger.)  Er det slik at ponnier er mer til glede og moro enn nyttige for 
landet, og er det slik det skal være? 

Når det en og annen gang legges inn ponniløp på travdager, blir de stemoderlig og anonymt 
håndtert. Ponniløp legges gjerne til tidspunkt så lenge før andre løp at det er vanskelig å 
oppfatte noen helhet, ponniløpene blir ikke mer enn et prefiks. Hvem andre enn sponsende 
foreldre og besteforeldre er da tilstede, - i beste fall tante Olga og onkel Knut. Og, hvor mange 
av disse kan forventes å bli på banen også mens de etterfølgende ”ordentlige” travløpene 
kjøres? Konkret henvendelse til NR for å få filmet, eller teipet som det heter nå, ponnitrav har 
ikke ført fram.  

Uten å kjenne årsaken(e) ser en at planlagt ponniløp på Jarlsberg 11.10. ble avlyst på grunn av 
dårlig deltakelse, 3 ekvipasjer meldt. 

Når en går inn på DNTs hjemmeside og klikker seg fram til ponnitrav under travforbundene, 
ser en gjennomgående at sidene er dårlig oppdatert. Som siste nytt fra Hedmark Travforbund, 
som neppe er rekordgammelt, finner en omtale av lisenskurs i 2009. 

Her er nærliggende løsning å gjøre noe ut av det som finnes, framfor å finne på noe nytt som 
kanskje heller ikke blir helhjertet håndtert. Ponnitrav skal ikke ses som en avgrenset og sjøl-
stendig virksomhet, men som en ypperlig rekrutteringsmulighet for voksentrav.  

Tiltak 
Sørg for at alle organisasjonsledd i DNT gjør det de forutsetningsvis skal gjøre for ponnitrav. 
Hvis forutsetningene i punkt 1 ikke er tilstrekkelig, komplettér og forbedre disse, ikke bare      
gjennom et snarlig skippertak, men deretter gjennom kontinuerlig prosess. 
Gjør noe effektivt for å framskaffe flere travponnier. 
Ta kontakt med Nordlandshestorganisasjonen for å avklare mulighet for å bruke nordlands-
hesten i ponnitrav. 

- Hvordan rekruttere nye hesteeiere? 

2. Lagsmedlemskap i DNT. DNT har lovfestet krav i forbindelse med søknad om opptak av 
lag (DNTs lov § 1-4). Bør organisasjonen også skal ha klare, lovfestede krav også etter 
opptak? Hvis ja, hva skal kravene være? 

Ja, men er det slik da, - nei. 

3. Flere av presentasjonene inneholder forslag til samarbeid, oppgave- og ansvarsfordeling i 
forhold til totalisatorbanene. Hvilke oppgaver, herunder kurs og rekruttering, bør ligge hos 
banene? 

4. Hva skal til/er avgjørende for at man begynner/fortsetter med avl av travhester? Hvordan nå 
målet om 2000 føll innen 2020? 
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5. Hvordan få flere hester ut i løp samt øke startfrekvensen for løpshestene? 

Skrive ut flere tidsløp og amerikanerløp.  

6. Hva er de viktigste tiltakene dere vil foreslå for å sikre en fortsatt positiv utvikling av 
fokuset på hestevelferd i norsk travsport? 

Prosjektet ”Travhest fra start til slutt” vektlegges og videreføres. Dette medfører blant annet at 
omskolering av travhester tilrettelegges og at det etableres en enklere prosess for avliving og 
slakting av hest. 

7. Travsporten besitter en stor eiendomsmasse. Hva skal DNTs rolle/myndighet være i slike 
salgs- og utviklingsprosesser? 

Dagens modell er uhensiktsmessig for framtidig utvikling. Med dagens eierstruktur har DNT 
ingen styringsrett over driftsselskapenes eiendommer. Det bør snarest vurderes organisasjons-
modell som er egnet til å ivareta helheten. 

8. DNT må til enhver tid vurdere effektivitetsløsninger i forhold til arbeidskapasitet og 
medlemmenes behov/ønsker. Hvilke elektroniske selvbetjeningsløsninger er ønskelig sett fra 
medlemmenes side?  

Følg utviklingsmuligheten inne datateknisk utvikling. 
 Vedtak: Innspill gitt i møtet og tatt inn ovenfor oversendes DNT-Hedmark straks. 
  Helge Lillemæhlum sender protokollutskrift til forbundssekretær og forbundsleder. 

 
 

 

 

 

Per Sandbakken          Kjell Aage Øie-Kjølstad          Martin Øveraasen          Helge Lillemæhlum 
(sign)       (sign)           (sign)          (sign) 
 


