
Endelig protokoll 

Det Norske Travselskap 

Styremøte 08/10 – 15.5.2010 

Bjerke Travbane, peisestua 

 
 

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti 

og Geir Stangeland. 

Administrasjon: Ivar Egeberg og Tore Kristiansen 

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende innspill til saker under eventuelt: 

 Huseby ønsket en orientering fra administrasjonen om status for ”hest i næring”. 

 Brun ønsket 2 saker under eventuelt: 

1. Styrets pressemelding vedrørende kortison. 

2. Rutiner ved offentliggjøring av dopingsaker, herunder Glaziers Broadway-saken. 

Begge sakene tas under 6-8/10. 

Vedtaksprotokoll fra styremøte 07/10 ble gjennomgått. 

 

Referater 

S 1-8/10 Styreprotokoll nr 06/10 og 07/10. 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll nr 06/10 godkjennes. 

 

Styreprotokoll nr 07/10 godkjennes etter følgende innspill: 

Sak 11-7/10: Arbeidet skal ta hensyn til avlsplanen og det skal være en bevisst 

satsning på hopper. 

Sak 14-7/10: Administrasjonen skal legge frem tiltak for å nå budsjettet og bedre 

likviditetssituasjonen til styremøtet som avholdes i juni. 

 

 

S 2-8/10 Referat fra Avlskomiteens møte 29.04.10 med innstillingssaker til styret. 

 

Vedtak: 

Styret tar referatet fra Avlskomiteens møte 29.04.10 til orientering. 

 

Styret støtter Avlskomiteens innstilling i sakene 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 og  

22/10 a.  

 

 

 

 

 



Økonomi 

S 3-8/10 Status hest pr. 30.4.10. 

 

Administrasjon orienterte om statusoversikten.  

 

Vedtak: 

Styret tar oversikten til orientering. 

 

 

S 4-8/10 Fullmakter. 

 

Administrasjon orienterte om fullmaktsregimet i administrasjonen og viste til 

avdelingledernes fullmaktsblanketter.  

 

Vedtak: 

Styret godkjenner fullmaktene og ber at det utarbeides lignende fullmaktsblankett 

for generalsekretæren til neste styremøte.  

 

 

S 5-8/10 Fauske. 

 

Saken ble utsatt i styremøte 05/10 på grunn av nye elementer i saken. Dette er en 

sak med lang historie og styret er klar på at en løsning snart må finne sted.  

 

Vedtak: 

Nestleder Atle Larsen og generalsekretær Ivar Egeberg innkaller til møte med leder 

og nestleder i Nord-Norge Travforbund og styret i Indre Salten Travlag der følgende 

forhold diskuteres: kvalitetsikret kostnadsoverslag, driftsbudsjett, anleggets 

potensiale og mål med realisering av anlegget. 

Saken tas opp til behandling på neste styremøte. 

 

 

Næring, avl og sertifisering 

S 6-8/10 Doping/karenstider. 

 

Under denne saken var avdelingsleder for nærings- og avlsavdelingen, Britt Helene 

Villand Lindheim, tilstede. 

 

I styremøte 07/10 ba styret et utvidet Antidopingutvalg om å vurdere saken samt 

komme med en anbefaling til løsning. Lindheim orienterte om utvalgets arbeid og 

forslag til løsning.  

 

Styret finner situasjonen vedrørende kortisonbruk så spesiell at det innføres en 

overgangsløsning frem til 1.9.10 hvor DNT behandler eventuelle positive 

kortisonsaker på en ekstraordinær måte. Hestens helsekort vil være en avgjørende 



faktor. Under overgangsperioden skal det jobbes med en langsiktig løsning.  

 

Styret presiserer at kortison er et viktig hjelpemiddel for å sikre dyrevelferden i norsk 

travsport. Grunnlaget for de vedtak som er fattet er tatt med bakgrunn i rapporten 

fra Antidopingutvalget. Styret har imidlertid valgt å ikke inkludere Metylprednisolon i 

overgansordningen med den begrunnelse at stoffet har en svært langvarig effekt og 

kan spores lenger enn de andre kortisonpreparatene som brukes til leddinjeksjon på 

hest. 

 

Vedtak: 

1) Overgangsordning  

DNT innfører en overgangsperiode for betametason, triamcinolonacetonid og 

dexametason fram til 1. september. I overgangsperioden vil trener av hest som har 

avgitt positiv dopingprøve for disse stoffene ilegges påtaleunnlatelse forutsatt at 

Antidopingutvalget(ADU) i sin utredning anbefaler dette overfor styret. 

ADU vil i sin utredning vurdere opplysninger i hestens helsekort og veterinærjournal 

sammen med treners opplysninger, og den kvantitative undersøkelsen av prøven. 

Dokumentasjon i helsekort samt framlagt veterinærjournal som er i samsvar med 

dette, er en forutsetning for at påtaleunnlatelse kan ilegges. Hestens helsekort vil bli 

kopiert ved dopingkontroll slik at opplysningene ved prøveuttakstidspunktet er 

dokumentert. 

ADU vil i sin utredning anbefale at styret vedtar påtaleunnlatelse fordi alt tyder på at 

trener har overholdt DNTs karenstidsbestemmelser og dopingreglementets krav til 

dokumentasjon. Hesten har likevel avgitt positiv prøve og mister automatisk premie 

etc. som følge av DNTs dopingreglement § 8. Saken offentliggjøres når 

påtaleunnlatelse vedtas.  

 

2) Kopi av hestens helsekort ved dopingkontroll 

 Ved all dopingkontroll skal hestens helsekort kopieres. Kopi av helsekortet 

oppbevares sammen med stevneveterinærens kopi av dopingprotokollen slik at den 

kan innhentes ved positiv prøve. 

 

3) Frivillig testing 

DNT innfører snarest mulig frivillig testing etter svensk modell frem til 1.9.10. DNT 

betaler analysekostnadene. Dette skal være rettede prøver hvor det analyseres på 

bakgrunn av veterinærjournal, og kun undersøkes etter rester av den aktuelle 

behandlingen.  

 

4) Veiledning til karenstid for glukokortikoider  

DNT vil gjennom deltagelse i NEMAC (Nordic Equine Medication Committee) 

utarbeide en veiledning til veterinærer og trenere om når hesten kan forventes 

startet etter behandling. 

 

5) Økonomi 

Administrasjonen bes ta kontakt med Norsk Rikstoto som har det økonomiske ansvar 



for stevneveterinærfunksjonen og antidopingarbeidet, om økonomiske uttellinger i 

denne forbindelse. Saken behandles på neste styremøte. 

 

6) Fremdrift 

Administrasjonen skal komme med forslag til en langsiktig plan med tiltak som blir 

gjeldende fra 1.9.10.  

 

 

Under denne saken ble også følgende diskutert:  

 Styrets pressemelding vedrørende kortison. Brun presiserte at det er viktig at 

hele styret blir informert. 

 Administrasjon orienterte om hva som hadde skjedd i Glazier’s Broadway-

saken. 

 

 

Sport 

S 7-8/10 Klasseløpshelgen 17-19.9.10.  

 

Klasseløpshelgen 2010 – hestesportens stjerner, avholdes 17-19.9.10 og er et 

konsept som er utarbeidet for å nå målet om at Norsk Travderby og Norsk 

Travkriterium skal samles til norsk travsports storløpshelg nr. 1 – en fest for eiere, 

trenere og oppdrettere! 

 

Leder av styringsgruppen, Torhild Grimseth Huseby, orienterte om innholdet og 

hvordan arbeidet er organisert. Styret kom med innspill til det videre arbeidet. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sentralforbundet 

S 8-8/10 Strategi 2015.  

 

Neste styremøte skal være en arbeidshelg med fokus på strategi- og handlingsplan.  

Styret tok for seg noen av prosjektene som det skal arbeides mer med: 

 Måleparametere 

 Travportalen 

 Travarrangementer 

 

I tillegg foreslo Brauti et konkret prosjekt i forhold til den negative utviklingen på 

avlssiden: Fokus på avl. Hun vil på vegne av styret besøke samtlige travforbund i juni 

og juli i år, der forbundene bes kalle inn sine travlag til dialogmøter der man kan 

komme med innspill til avlsstimulerende tiltak.  

 



Vedtak: 

Styret godkjenner prosjektet ”Fokus på avl”.  

Administrasjonen innarbeider innspillene fra styret i forberedelsene til neste 

styremøte – arbeidshelg med fokus på strategi og handlingsplan. 

 

 

S 9-8/10 Fellesprosjekt DNT / NR. 

 

DNT og Norsk Rikstoto (NR) hadde møte 5.5.10, der det var enighet om at man skulle 

se videre på hvilke oppgaver man kan gjøre sammen. Generalsekretær i DNT, Ivar 

Egeberg og administrerende direktør i NR, Harald Dørum, fikk i oppgave å definere 

det videre arbeidet/avklare mandat før neste fellesmøte.  

 

Administrasjonen ser for seg at hovedinnholdet for et fellesprosjekt med NR blir 

innenfor følgende områder: 

 Rekruttering av hesteeiere og spillere. 

 Informasjon og utdanning. 

 Omdømmebygging. 

 Arrangementsutvikling. 

 Sponsorsalg. 

 

Vedtak: 

Styret tar den foreløpige orienteringen til etterretning og støtter at dette arbeidet 

settes i gang. Styret forventer at administrasjonen kommer tilbake med en tidsplan 

og prioritering av oppgaver på neste styremøte. 

 

 

S 10-8/10 Bjerke Travbane Eiendom AS.  

 

Leder Johansen orienterte om generalforsamlingen som ble avholdt 14.5.10. Første 

oppgave som det nye styret fikk var å utarbeide en utviklingsplan for Nannestad 

innen 20.8.10.  

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

S 11-8/10 Medlemmer i selskaper, utvalg og samarbeidende organisasjoner. 

 

Saken er en forlengelse av styresak 3-7/10. Styret gjennomgikk administrasjonens 

forslag til medlemmer til de resterende utvalg.  

 

 

 

 



Vedtak: 

 

DU-utvalget: 

Trygve Bjørge – leder 

Ingrid Gauslaa 

Petter Glittum 

Kjetil Hynne 

Frank Westberg 

 

Utdanningsutvalget: 

Torhild G. Huseby – leder 

Geir Smeby  

Atle J. Owren  

 

Lovutvalget: 

 Bjørn Trandum – leder 

Atle Larsen 

Morten Valstad 

 

Norsk-svensk Kaldblodskomité: 

 Tina Dale Brauti – leder 

 Ola Martin Aasen 

 Per Ole Tysland 

 

Utdanningsrådet i NHS: 

 Torhild G. Huseby med Ole Jørgen Eng som varamedlem. 

 

 Avlsrådet NHS: 

Jostein Rekstad med Tone M. Blindheim som varamedlem. 

 

Representantskapet i Norsk Hestesenter: 

Tina Dale Brauti og Per Erik Hagen med Carl Petter Brun som varamedlem. 

 

Det Kongelige selskap for Norges Vel: 

Odd H. Johansen. 

 

Frivillighet Norge 

Tore Kristiansen. 

 

 

S 12-8/10 Nordisk møte 31.5.10. 

 

Møtet blir avholdt i Stockholm dagen etter Elitloppet. DNT har foreløpig ikke mottatt 

noen agenda fra STC, men styret diskuterte aktuelle saker, blant annet kortisonsaken, 



som vil bli gjenstand for diskusjon under møtet.  

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Organisasjon 

S 13-8/10 Agenda for møte med forbundslederne 16.5.10. 

 

Styret gjennomgikk utsendt agenda . Det vil i tillegg bli orientert om ”Fokus på avl”.  

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Eventuelt 

S 14-8/10 Under eventuelt ble følgende sak behandlet:  

 

- Hest i næring 

Administrasjonen orienterte om status. Hest i næring ble omtalt i stortingsmelding 2, 

punkt 3.4.3 i revidert nasjonalbudsjett . Dette er et steg i riktig retning og det er viktig 

og fortsatt ha et stort trykk på politikerne. Fremdriften her er å ha møte med 

finanskomiteen samt stortingsbenkene. Styret ber administrasjon orientere om 

hvilke utslag valgt modell har for de ulike eierinteressene på neste styremøte. 

 

 

Bjerke 18.5.10 

 

 

Tore Kristiansen       Ivar Egeberg 

Styresekretær        Generalsekretær 

 

 

Styret i DNT: 

 

 

 

Merete Johansen   Atle Larsen   Torhild Grimseth Huseby 

Styreleder 

 

 

 

Carl Petter Brun   Tina Dale Brauti  Geir Stangeland 

 

 


