
Side 1 av 10 

 

Det Norske Travselskap 

Styremøte 16/10 - 19.11.10 og 22.11.10 

Hestesportens Hus/telefonmøte 
 

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (sak 8-16/10 og saker under eventuelt), Carl Petter Brun, 

Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti, Geir Stangeland og Per Erik Hagen. 

Administrasjon: Odd H. Johansen (unntatt sak 8-16/10 og saker under eventuelt) og Tore Kristiansen. 

Tron Gravdal deltok under sakene 7-16/10, 8-16/10 og 9-16/10.  

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

 Johansen: Forberedelser møte i Nordisk Travkomité, utleie av stallbokser eid av travsporten, 

felles sportssekretariat, ”Nye Leangen” og uoverensstemmelser NR/Biri Trav AS. 

 Brauti: Hestesportens Hederspris og fastsettelse av styremøter frem til generalforsamlingen. 

 Brun: Styreprotokoll. 

Sak 8-16/10 samt sakene innmeldt under eventuelt ble behandlet under telefonmøte 22.11.10.   

 

Styret hadde invitert samarbeidende organisasjoner som ble utfordret på organisasjonens mål og 

strategier samt budsjett for 2011. Følgende deltok: 

 Norsk Dametravforbund ved leder Berit Tveter Alm. 

 Norsk Travtrenerforening ved leder Espen A. Schem og sekretær Ove Steinar Larsen. 

 Norsk Hesteeierforbund ved leder Roar Øverbø og leder av Oppdretterutvalget, Sven Tore 

Jacobsen. 

 Norsk Travamatør Forening ved leder Per Arne Enholm. 

 

Referater 

S 1-16/10 Styreprotokoll nr 14/10, nr 15/10 og vedtaksprotokoll. 

 

Styrets vedtak: 

Styreprotokoll nr 14/10 og nr 15/10 godkjennes etter følgende endringer: 

Sak 2-14/10: Referat fra Avlskomiteens møte nr 4/2010, herunder sak 38/10: 

Overbedekning 2009 Moe Odin og Lome Elden, skal vedtaket inneholde følgende 

tillegg: Bedekningskvoten for 2011 reduseres med henholdsvis 3 (Moe Odin) og 1 

(Lome Elden).  

 

Vedtaksprotokollen ble godkjent etter innspill fra styret.  
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S 2-16/10 Referat fra Avlskomiteens møte nr 5/2010. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar referat fra Avlskomiteens møte nr 5/2010 til orientering og viser til 

særskilt vedtak i sak 43/10. 

 

Sak 43/10: Søknad om registrering av føll født 2010 etter Happy Hoff – Madonna R. 

Styret støtter Avlskomiteens forslag og innvilger søknaden om registrering  av føll 

førd 2010 etter Happy Hoff – Madonna R. 

 

 

S 3-16/10 Referat fra Lovutvalgets møte 29.10.10. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar referat fra Lovutvalgets møte 29.10.10 til orientering og ber 

administrasjonen utarbeide endringsforslag til generalforsamlingen 2011 

vedrørende straffeutmåling i dopingsaker, til neste styremøte. 

 

 

Økonomi 

S 4-16/10 Status hest pr. 31.10.10. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar oversikten til orientering. 

 

 

S 5-16/10 Regnskap/budsjett pr. 30.9.10. 

 

Regnskapsfører Finn Helgesen og konstituert generalsekretær orienterte om resultat, 

balanse og likviditet pr. 30.9.10. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar saken til orientering. Styret oppfordrer til streng kostnadskontroll og ber 

administrasjonen vurdere delegasjonsreglementet og bruken av dette. 

 

 

S 6-16/10 Budsjett 2011. 

 

Styreleder informerte om styremøte i Norsk Rikstoto dato 9.11.10 der nestleder Atle 

Larsen og konstituert generalsekretær deltok. Der la de frem DNTs mål og 

budsjettbehov for 2011. Norsk Rikstoto vil fatte endelig vedtak i sitt møte 8.12.10.  

 

Styrets vedtak: 

Styret tok saken til orientering og ga innspill til videre prosess. Styret informeres så 
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snart det foreligger vedtak fra styremøte i Norsk Rikstoto. Saken tas opp til endelig 

behandling på neste styremøte. 

 

 

Sport 

S 7-16/10 Revidering av løps, lisens- og dopingreglement .  

 

Sportssjef Tron Gravdal orienterte om prosessen og begrunnet administrasjonens 

forslag til de forskjellige reglementene.  

 

Styrets vedtak: 

Styret vedtar administrasjonens forslag til løpsreglement 2011, lisensbestemmelser 

2011 og dopingreglement 2011 etter følgende endringer: 

 

Løpsreglement:  

§ 8-2, bokstav J: Oppdretters navn.  

Styret ber administrasjonen iverksette endringen i løpet av 2011. 

 

§ 9-3: Administrasjonen bes omskrive teksten slik at den er praktisk gjennomførbar. 

 

§ 12-1: Rapportering skal ikke strykes. 

Styret oppfordrer til bedre samhandling mellom banenes dommerkomité og 

stevneveterinær med hensyn til bruken av rapporteringssytemet.  

 

Lisensreglement: 

For lisensen betales en registreringsavgift, samt en årlig avgift som fastsettes av 

DNT.  

 

Krav om at lisensinnehaver med filial i utlandet skal ha mer enn 50% av 

virksomheten i Norge utsettes inntil forslag om et nordisk samarbeid er drøftet i 

Nordisk Travkomité.   

 

Profesjonell montelisens: DNTs styremedlem og medlem av Utdanningsrådet i NHS, 

Torhild Grimseth Huseby bes forhøre seg om muligheten for å utvikle et eget 

utdanningskurs for monteryttere på NHS. 

 

Dopingreglement: 

Registrert eier skal få kopi av brev sendt ansvarlig trener ved positiv A-prøve. 

 

Lovutvalget gis mandat til å utføre kosmetiske endringer i reglementteksten for å 

kvalitetssikre innholdet samt gjøre de mer lettleselig.   
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S 8-16/10 Varmblodspakken. 

 

Sportssjef Tron Gravdal orienterte om forslaget. I mars 2009 ble det nedsatt et 

hurtigarbeidende utvalg som skulle komme med forslag på tiltak som kunne bidra til 

å heve prestasjonsnivået for norsktrente- og fødte hester. Dette arbeidet førte til at 

varmblodspakken ble vedtatt i juni 2009. Styremedlem Brauti har gjennom sine 

møter ”Fokus på avl” fått en mengde innspill som administrasjonen har vurdert og 

følgelig lagt frem forslag til en revidering av varmblodspakken. DNT er opptatt av at 

forutsigbarheten ivaretas, og at de endringer som gjøres er for at tiltakene skal få 

best mulig effekt for flest mulig.  

Under dette sakspunktet behandlet styret også andre tiltak etter innspill fra ”Fokus 

på avl” som gjelder begge raser. 

 

Styrets vedtak: 

Styret vedtar følgende endringer i ”Varmblodspakken” som ble vedtatt i juni 2009: 

 

DNTs Unghestserie: Det innføres DNTs 3-årsløp for norskfødte hester med 20.000 kr 

i førstepremie. Dette finansieres gjennom unghestseriepotten på lik linje med 

unghestserieløpene. Arrangerende bane betaler en egenandel, mens DNT står for 

toppfinansiering gjennom unghestseriepotten til hver bane som holdes konstant 

fra sesongen 2010. 

 

V75-løp: I vedtaket fra i fjor sommer står det at samtlige V75-løp skrevet ut i 

grunnlag under 100.000 kroner skal være forbeholdt for norskfødte, mens samtlige 

løp i grunnlag inntil 200.000 kroner skal være forbeholdt hester i norsk trening. På 

grunn av et EU-direktiv som omtaler fri konkurranse, ser DNT seg nødt til å fjerne 

kravet om at hestene skal stå i norsk trening. Av sportslige hensyn endres kravet 

om hvilke løp som skal skrives ut for norskfødte hester noe. Antall løp forbeholdt 

norskfødte skal beholdes, og helst økes. For å sikre et best mulig spillprodukt 

fjernes dog kravet om at alle løpene i laveste grunnlag skal være forbeholdt 

norskfødte hester. Antallet løp for norskfødte hester skal dog være minimum ett 

pr. omgang, og minst 30 prosent av V75-løpene for varmblods totalt.  

 

Løp for norskfødte hester: Det er en klar ambisjon om å øke etterspørselen etter 

norskfødte hester. Et viktig virkemiddel i den sammenheng er løpsutskrivingen. 

Styret vedtar at det skal settes måltall for hvor stor del av løpene totalt som skal 

forbeholdes norskfødte hester. Dette må kontrolleres i forhold til EU-regler og 

fastsetting av måltall behandles på neste styremøte. 

 

Hoppeløp: I 2015 skal varmblodshopper kjøre inn minimum 40% av premiepotten 

for varmblodshester, og det skal være en klar fordel for norskfødte hopper. 

 

Rådgiving og hjelp i forbindelse med import: Administrasjonen bes legge frem 

forslag til et reiseopplegg for oppdrettere som ønsker å kjøpe inn hopper fra 
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utlandet. Enkeltpersoner som har gode kunnskaper om stamme og eksteriør, 

eventuelt veterinærfaglig kompetanse, og som kjenner til forsikring/transport etc. 

av hest fra USA, Canada og Frankrike vil være med som rådgivere. De som ønsker å 

være med må dekke egne reisekostnader samt kostnaden for rådgiverne. I tillegg 

skal det vurderes andre måter for rådgiving i forhold til avl for å bedre tilbudet til 

organisasjonens medlemmer. Frist 1. Februar 2011. 

 

 

I tillegg vedtar styret følgende for begge raser etter innspill i forbindelse med 

”Fokus på avl”: 

 

Nor Trav/Breeders Crown: Administrasjonen utreder mulighetene for innføring av 

Nor Trav/Breeders Crown. utredningen skal være klar innen 1. februar 2011.  

 

Mønstringsløp/2-årsløp: Administrasjonen bes utrede alle forhold knyttet til 

mønstringsløpene. Det skal vurderes om denne bruken av avlsstimulerende tiltak 

er den beste, og om eventuelt noen av midlene kan brukes på en annen måte, som 

for eksempel innkjøringstilskudd og 2-årsløp. Det skal også vurderes om tiltakene 

bør ha ulik utførelse for de to rasene. Utredningen skal være ferdig innen 1. 

Februar 2011.  

 

Sportsplan: Hvert år skal det lages en sportsplan som gjelder for norskfødte 

unghester i kommende sesong. Denne skal være klar innen 1. November året før. 

Innen 1. April 2011 skal det også fremlegges en langsiktig plan som skal inneholde 

måltall for ulike målbare områder. Denne planen skal ta utgangspunkt i 

strategiplanen ”Trav 2015” og skal distribueres til alle baner og samarbeidende 

partnere som informasjon til eiere, trenere og oppdrettere slik at alle vet hvilke mål 

DNT setter for norsk trav i årene som kommer. 

 

Hoppechampionat: Administrasjonen bes vurdere mulighetene for innføring av et 

såkalt Hoppechampionat, tilsvarende Sto-Championatet i Sverige. Utredningen skal 

være klar innen 1. april 2011. 

 

Fokus på oppdretter: Det innføres betegnelsen ”Oppdretterchampion” ut ifra 

statistikk som føres for hver rase gjeldende fra og med 2011. Statistikken skal også 

inkludere innkjørt i utlandet dersom disse gir rett til oppdretterpremier. Navn på 

oppdretter skal med i løpsprogram i løpet av 2011. I tillegg skal det fokuseres mer 

på oppdretter ved defileringer i storløp, opplesing av premielister og ved 

seiersseremonier. I samarbeid med Norsk Hestesenter vil DNT fortsette med 

oppdretterseminar for oppdrettere av begge raser. 

 

Omsetning av norskfødte hester: Det utarbeides en ”reklamefolder” i 

utskriftsvennlig format på www.travsport.no. Denne skal omhandle fordelene ved 

å kjøpe norskfødte hester av begge raser og spesielt hopper. Her skal det også stå 

http://www.travsport.no/
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en oversikt over alle løp for norskfødte hester med minimum 50 000 kroner i 

førstepremie, som kjøres i løpet av hver sesong.  

 

Informasjon: Administrasjonen skal utarbeide referat fra ”Fokus på avl” møtene og 

publisere dette på www.travsport.no sammen med svar/forklaringer på en del av 

de spørsmål- og problemstillingene som har dukket opp (FAQ).  

 

Oversikt over alle oppdrettere: Det skal lages en liste på www.travsport.no der alle 

oppdrettere føres opp ut ifra geografisk tilhørighet. Her skal det stå navn, adresse, 

telefonnummer og  eventuelt e-postadresse og link til hjemmeside.   

 

Omskolering av travhester: DNT skal se nærmere på et mulig samarbeid med NHS 

for utvikling av et opplegg for omskolering av egnede travhester som er ferdig med 

sine respektive løpskarrierer. Frist: 1. juni 2011. 

 
 

S 9-16/10 Kaldblodspakken. 

Sportssjef Tron Gravdal orienterte om arbeidet. Kaldblodsutvalgets høringsdokument 
ble sendt til forbund og samarbeidende organisasjoner samt lagt ut på åpen høring 
på www.travsport.no. I alt 15 høringssvar ble avgitt. Utvalget hadde deretter møte 
for å gjennomgå innspillene og gjorde på den bakgrunn enkelte endringer i forhold til 
opprinnelig forslag.  
 
Styrets vedtak: 
Styret tar Kaldblodsutvalgets innstilling til orientering og vedtar følgende tiltak: 
 
Klasseløp: Det innstiftes et stort løp for 5-åringer med førstepremie på 500.000 
kroner. Dette avvikles som et eget innskuddsløp. Første innskudd betales 31. juli 
når hesten er 2 år. 
Løpet kjøres over 3100 meter med tre tillegg. Navn på løpet er foreløpig ikke 
bestemt. Løpet avvikles som et eget innskuddsløp etter følgende opplegg:  
1. Termin: 31. juli når hesten er 2 år – innskudd kr 1.000 
2. Termin: 31. juli når hesten er 3 år – innskudd kr 1.000 
3. Termin: 31. juli når hesten er 4 år – innskudd kr 1.000 
Starterklæringsgebyr ved innmelding til kvalfiseringsløp er kr 2.000 (for hopper kr 
1.000). Det skal avvikles egen hoppeavdeling over 2100 meter med tre tillegg.  
Løpene skal arrangeres fra 2012 (for hester født 2007). Dette krever et mer 
intensivt innskuddsregime de to første årene. 
 
Hoppeavdelingene i samtlige klassiske løp skal kjøres med minst 50 prosent av 
førstepremien i åpen klasse.  

 
DNTs Unghestserie: Nye løp/økning i premier i DNTs Unghestserie skal i hovedsak 
legges til hoppeløp for 3- og 4-årige hopper, samt i åpen klasse for 4-åringer. Flere 
løp legges inn i V75-rammen. Startberettigelse i DNTs Unghestserie er ikke 
avhengig av fortsatt innmeldingsberettigelse i klasseløpene. 
 
Hoppeløp: Minst 20 prosent av alle V75-løp som kjøres for kaldblodshester skal 

http://www.travsport.no/
http://www.travsport.no/
http://www.travsport.no/
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være forbeholdt hopper.  
 
Hoppeløp i V75 skal kjøres for hopper i alderen 3 til 8 år, og grunnlagsgrensen 
heves til kr 700.000. I hoppeløp for høyeste klasse (opptil 700.000 kr) skal det ikke 
være en øvre grunnlagsgrense for 3-5-årige hopper. 
 
I samtlige storløp med egen hoppeavdeling skal denne kjøres med førstepremie på 
minst 50 prosent av førstepremie i løpet for åpen klasse.  
 
Hopper skal kjøre inn minimum 40% av totalt premiebeløp for kaldblods innen 
2013 (for hopper født 2010). 

 
Kaldblodets festhelg: Administrasjonen bes jobbe videre med å utvikle en 
”kaldblodets festhelg”.  

 
Breddepremiering: Det innføres breddepremiering, det vil si 7 premier ved 12 
hester og 9 premier ved 15 hester, i rene 3- og 4-årsløp samt i alle løp skrevet ut for 
grunnlag under kr 100.000. 

 
Løpsutskriving: Administrasjonen skal påse at det skrives ut flere løp over lengre 
distanser. Med lang distanse menes minimum 2500 meter samt redusere antall 
sprintløp for hester i lavt grunnlag.  

 
Nordisk Elitkamp: Nordisk Elitkamp innstilles. 

 
 

Sentralforbundet 

S 10-16/10 Tiltaksplan 2010-2011.  

 

Styrets vedtak: 

Styret tar statusrapporten til orientering og vedtar følgende: 

 

Folkehesten: Styret vedtar følgende styringsgruppe: styreleder, generalsekretær, 

styrerepresentant fra Norsk Rikstoto og representant fra Norsk Travtrenerforening. 

Administrasjonen får i oppgave å utpeke prosjektgruppen i henhold til innspill og 

sørger for at gruppen konstitueres og får overlevert prosjektmandatet. Prosjektet 

ledes av administrasjonen. Prosjektgruppens første oppgave blir en revisjon av 

prosjektplan med aktiviteter/ansvarlige. 

 

Ponni/travskole: Det opprettes en administrativ arbeidsgruppe bestående av DNTs 

ponniansvarlig, sportsavdelingen og org/stab. Arbeidsgruppen legger frem forslag 

til fremdrift/gjennomføring på neste styremøte. 

 

Sentralt faktureringssystem: Det opprettes en administrativ arbeidsgruppe 

bestående av DNT og NR for å avklare innhold, behov for teknisk løsning, 

økonomiske konsekvenser samt vurdere eksterne muligheter. Anbefalt løsning skal 

presenteres styret innen første halvår 2011. NTTF involveres fortløpende. 
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Hest i næring: Det opprettes en arbeidsgruppe som får oppgaven med å legge en 

strategi og fremdriftsplan for videre arbeid med hest i næring. Gruppen rapporterer 

til styret i DNT og består av: nestleder Atle Larsen, generalsekretær, NTTF og Geir 

Smeby. Gruppa står fritt for å utvide gruppa etter behov/knytte til seg ekstern 

kompetanse. 

 
 

S 11-16/10 Evaluering av ”Klasseløpshelgen”. 

 

Styrets vedtak: 

Styret berømmer den grundige evalueringsjobben som er gjort. Evalueringen skal 

legges til grunn for neste års planlegging.  

 

 

S 12-16/10 Rekrutteringsprosess ny generalsekretær. 

Brun informerte om alternativer i forhold til rekrutteringsprosessen. Styret er opptatt 

av at prosessen sikrer at best mulig kandidat søker jobben, og ønsker å engasjere et 

eksternt selskap til å bistå i dette arbeidet. 

 

Styrets vedtak: 

Styret gir styreleder og konstituert generalsekretær mandat til finne egnet eksternt 

selskap og lede rekrutteringsprosessen i samarbeid med dem. Økonomisk ramme 

settes til kr. 300 000,-. Hele styret skal involveres i intervjuprosessen.  

 

Eventuelt 

S 13-16/10 Under eventuelt ble følgende saker diskutert:  

Forberedelser møte i Nordisk Travkomité 

DNT tar over vertskapsrollen i 2011. Styreleder orienterte om forberedelsene. 

 

Utleie av stallbokser eid av travsorten 

Styret har tidligere fått innspill fra travforbundene, senest på DNTs travkonferanse, at 

det bør søkes et standardisert opplegg for utleiepriser. Status er at det er høyst 

varierende priser på banene, men at de er gjennomgående svært lave.  

 

Styrets vedtak: 

Styret ber administrasjonen utforme en anmodning til organisasjonen; 

travforbund/driftsselskap/eiendomsselskap om å legge kostpris til grunn for 

prissetting av utleie av stallbokser tilknyttet banene. Prisene bør gjenspeile de 

tjenestene som utføres på området og målsettingen må være at drift og 

vedlikehold av staller skal være selvfinansierende. Prisendringen må gjøres over tid 

og i et hensiktsmessig tempo og de aktive må forberedes godt og involveres tidlig i 

prosessen. 
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Felles sportssekretariat 

Bjerke Travbane har meddelt styret at de ønsker å bli tilført flere oppgaver slik de kan 

opprettholde eksisterende bemanning og kapasitet, og signaliserer at dette kan være 

å bistå lokalbaner med innmelding/starterklæring eller å avlaste DNT sin 

sportsavdeling med den tekniske delen av innmelding/starterklæring for rikstoto- 

løpene.  

 

Styrets vedtak: 

Styret mener dette er en god oppfølging av prosjekt ”fra forbruk til formål” og det 

er flere baner som ønsker å koble seg på. Styret ønsker oppstart av etablering av et 

felles sportssekretariat og ber administrasjon utrede saken til neste styremøte. 

Styret ønsker også fortgang på overgang til nettbasert innmelding og ber 

administrasjonen utrede muligheten for gebyr på “manuell” innmelding for å 

stimulere til overgang til nettbasert innmelding.  

 

Nye Leangen 

Styret har mottatt orientering fra styringsgruppen for ”Nye Leangen”.  

 

Uoverensstemmelser Norsk Rikstoto – Biri Trav AS 

Styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto behandlet de uoverensstemmelser / uavklarte saker 

de har med Biri Trav AS i sitt møte 8. november 2010. Norsk Rikstoto vedtok å rette 

en henvendelse til DNT i et forsøk på å få stoppet de pågående prosesser som både 

er ressurskrevende og ødeleggende. 

 

Styrets vedtak: 

Administrasjonen bes purre på tidligere utsendt brev – denne gang til hele styret i 

Biri Trav AS. Frist på tilbakemelding på brev settes til 01.12.10, og etterspurt møte 

skal gjennomføres innen 10.12.2010. 

 

Styremøter første kvartal 2011 

21. januar med start kl 1000 

17-18. februar 

11-13. mars 

 

Hestesportens Hederspris 

Under hestegallaen utdeles blant annet prisen ”Hestesportens Hederspris”. Prisen 

deles ut til en person som på en særskilt god måte har fremmet norsk hestehold eller 

norsk hestesport.  

 

Styrets vedtak: 

Styret samlet seg rundt en kandidat. Administrasjonen bes utarbeide en skriftlig 

begrunnelse for valget og oversende til juryen innen fristen. 
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Styreprotokoll 

Innfører statusoversikt under hver sak: Sak avsluttet / Sak under behandling. 

 

 

Bjerke 24.11.10 

 

 

Tore Kristiansen       Odd H. Johansen 

Styresekretær        Konst. generalsekretær 

 

 

 

 

Styret i DNT: 

 

 

 

 

Merete Johansen   Atle Larsen   Torhild Grimseth Huseby 

Styreleder 

 

 

 

 

Carl Petter Brun   Tina Dale Brauti  Geir Stangeland 

   

 

 

 

Per Erik Hagen 

    

    

 

 

 

 


