
Det Norske Travselskap har i løpet av de siste årene satt i gang flere 
tiltak for å forbedre inntjeningsmulighetene til norskfødte unghester.

Hvorfor eie norskfødt?

Visste du at hele 115 løp med  
50 000 kroner eller mer i førstepremie  
var forbeholdt norskfødte hester i 2011



For 2-6 år gamle varmblodshester har vi økt fra 15 til 20%

For 7-10 år gamle varmblods og kaldblods er det 10% som tidligere

For 2-6 år gamle kaldblods er det 15% som tidligere

For 11-12 år gamle hester er det 5% som tidligere, for kaldblods utbetales  
prosentsatsen til hestene er 15 år gamle

Bestemmelsene om oppdretterpenger skal gjelde alle starter innenfor UET-området

Nåværende tak på utbetaling av oppdretterpremier for hester med grunnlag over en million 
kroner fjernes

Økning av oppdretterpremier
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Økning av premiene
Alle 3-årsløp for norskfødte skal kjøres med minimum premieskala 200

Alle DNTs Unghestserieløp for varmblodstravere er oppjustert til minimum premieskala 500

For varmblodshester er førstepremien i Norsk Travkriterium oppjustert til 750 000 kroner  
og i Norsk Travderby til 1 000 000 kroner

Førstepremien i Hoppekriteriet for varmblods blir 375 000 kroner, mens vinneren  
av Hoppederby for varmblods får 500 000 kroner



Auksjonsløpet

Alle varmblodsåringer solgt på auksjon i regi av DNT er startberettiget i Auksjonsløpet

Auksjonsløpet kjøres for 3-åringer med 200 000 kroner i førstepremie

Løpet skal delvis finansieres med innskudd

Doblet antall løp som er forbeholdt norskfødte unghester

Innført DNTs Vårserie

Innført DNTs Høstfinale

Alle 2-årsløp er forbeholdt norskfødte

I V75 er grunn- og bronsedivisjonen for varmblodshester forbeholdt norskfødte.  
Hoppedivisjonen for varmblodshester er forbeholdt norskregistrerte hopper. 

Bedre løpstilbud for norskfødte varmblodshester

Vi har:



Visste du dette?

Millionøkning

Kaldblodshestene kjørte i 2011 om rundt 100 millioner kroner i premiepenger

Måltall for 2012 hva gjelder inntjening for varmblodshopper er 34 % av innkjørt, og for  
kaldblodshoppene 34,5 %.

Til 2015 skal innkjørt for hoppene være 40 % for begge raser

Vi kjører DNTs Hoppeserie med 100 000 kroner i førstepremie og avlstilskudd. 

I tillegg har det vært en økning på en million kroner pluss oppdretterpremier i DNTs Unghestserie.

På toppen av det hele vil vi gi en ytterligere økning på 1 million kroner pluss oppdretterpremier i 
DNTs Unghestserie. 

Fra og med 2012 vil DNTs 5-årsløp for kaldblodshestene kjøres med 30 000 kroner i førstepremie i 
kvalifiseringene. I finalen i åpen klasse vil førstepremien være 500 000 kroner, mens hoppefinalen 
frister med 250 000 kroner til vinneren.


