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Endel. utg. 

 

Lørdag 27. og søndag 28. Juni 2008 ble 

STYREMØTE nr. 10/09 

i Det Norske Travselskap 

avholdt på Radisson SAS Atlantic Hotel i Stavanger 

 

Følgende deltok: Nils Dagestad – Merete Johansen – Torbjørn Frøysnes – Torhild G. 

Huseby – Atle Larsen 

1. varamedlem  Tina Dale Brauti var forhindret fra å møte – i stedet  

møtte 2. varamedlem Per Arne Enholm. 

Søndag møtte også 3. varamedlem  Per Erik Hagen 

 

Øystein Dale, leder Bjerke Travbane AS deltok i sak S 5/10 b),  Ole 

Eikaas, leder Sørlandets Travpark og daglig leder ved Sørlandets 

Travpark , Frank Håland møtte søndag og ga en orientering om 

utbyggingsplaner v/Sørlandets Travpark sak S 10/10 h). 

Per Harald Grue deltok via telefon i sak S 10/10 b), og adm.dir. Harald 

Dørum orienterte styret om informasjonsbehovet for norsk 

hestesport – sak S 10/10 i). 

 

DNTs adm.:   Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen – Sportssjef Tron Gravdal møtte i sak 

S 8/10 a) samt sak S 9/10 a), b) og c) – sekr. Solbjørg A. Berntsen 

 

S 1/10  Protokoller og referater: 

a) DNTs styremøte nr. 9/09: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Protokoll fra DNTs styremøte nr. 9/09. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte nr. 9/09 enstemmig godkjent. 

 

b) Protokoll fra møte i DNTs Avlskomité nr. 3/09 den 11.06.09: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Protokoll fra møte i DNTs Avlskomité nr. 3/09 den 11.06.09. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte nr. 3/09 i DNTs Avlskomité tatt til etterretning. 

 

c) Referat fra møte i DU-utvalget den 27.05.09: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Referat fra møte i DU-utvalget den 27.05.09: 

 

 



2 

 

 

Vedtak: 

Referat fra møte i DU-utvalget den 27.05.09 tatt til etterretning. 

 

d) Referat fra Generalforsamlingen den 18.04.09: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Undertegnet protokoll fra Generalforsamlingen 18.04.09. 

 

Vedtak: 

Referatet tatt til etterretning. 

 

e) Rapport fra Verdenskonferansen / VM for kusker: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Rapport utarbeidet av Tore Fyrand. 

 

Fremlagte rapport ble gjennomgått og kommentert. 

Kommentarene vil bli laget som eget notat som legges ved rapporten. 

Arrangementene var godt gjennomført og preget av varme og jovialitet – noe 

deltakerne satte stor pris på. 

Ett flott arrangement – bedre enn forventet av en så liten stab. 

  

Vedtak: 

Fremlagte rapport tatt til orientering. 

Det utarbeides et eget notat som legges ved rapporten. 

 

f) Andre møter: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Ingen. 

 

Copenhagen Cup v/Torbjørn Frøysnes 

 

Styremøte i UET etter verdenskonferansen v/Torbjørn Frøysnes 

 

Ponnilandsleiren på Momarken v/Merete Johansen 

 

Elitloppet v/Atle Larsen 

 

Møte Representantskapet Norsk Hestesenter v/Atle Larsen 

 

S 2/10  Økonomi og investeringer: 

a) Utvikling omsetning / spill / hestehold: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Oversikt pr.31.05.09 

 

Fremlagte oversikt ble kommentert av fung.gen.sekr. Odd H. Johansen. 
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Vedtak: 

Fremlagte oversikt tatt til orientering. 

 

b) Regnskap pr. 30.04.09: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Regnskap for DNTs A-fond og Sentralforbundet pr. 30.04.09. 

 

Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen kommenterte de fremlagte regnskap. 

Kostnadsoverskridelsene er kommentert tidligere i forbindelse med regnskap for 

1. kvartal – og vi ser ingen bedring i aprilregnskapet.  Inntektsøkningen er høyere 

enn budsjettert og gjør at vi får et noe mindre avvik. 

 

Vedtak: 

Fremlagte regnskap pr. 30.04.09 tas til orientering. 

Administrasjonen skal legge fram oppdatert regnskap og prognose ut året 

samt foreslå tiltak som kan redusere underskuddet i neste styremøte. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ 

Frist 
28.08.09 

 

c) Tildeling DU-midler 2009: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Innstilling fra DU-utvalget og DNTs adm. 

 

DU-utvalgets innstilling: 

Til fordeling   Kr 923.000 

Follo Travlag   ” 100.000 Treningsløyper. 

Gauldal Travsportslag  ”   45.000Tilleggsbevilgning lys. 

Bjugn Travklubb   ” 100.000Treningsløype. 

Stjørdal Travsportsforening ”   75.000Oppgradering anlegget. 

Sum fordelt   Kr 320.000 

Rest til for deling   Kr 603.000 

 

Øremerkede midler NNTF        Kr  400.000 

   Indre Troms Travlag  ” 300.000Gjestestaller, påselingsbokser 

 Tromsø Travlag  ” 100.000Påselingsbokser. 

 Sum fordelt   Kr 400.000 

 

Resterende søknader behandles etter ytterligere befaringer.  

 

Etter tidligere praksis er øremerkede midler til NNTF på kr 400.000 årlig, 

fordelt etter NNTF’s innstilling uten reell behandling av DU- utvalget. 
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Dette med bakgrunn i at de øremerkede midlene er en del av Nord Norge 

planen som er behandlet av DNT styret. DU- utvalget vil allikevel gi 

uttrykk for at de mener NNTF i fremtiden må stille like strenge krav til 

egenandel ved utbygging som for resten av landet. Det vil si 2/3 egen 

finansiering gjennom egenkapital og dugnad. 

 

 Vedtak: 

DU-utvalgets forslag til tildeling av DU-midler for 2009 støttes. 

 

 

d) Søknad om midler til advokatkostnader fra Haugaland  Tråvlag: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Innstilling fra DU-utvalget og DNTs adm. 

 

Saken har tidligere vært til behandling i DNTs styremøte – jfr. sak S 2/4d). 

 

Vedtak: 

Haugaland Tråvlag gis et tilskudd fra DU-utvalgets budsjett for 2009 på kr. 

33.750,- til advokatutgifter etter rettssak. 

 

e)  Klage fra Fana Trav- og Hestesportslag vedr. utbetaling av DU-tilskudd: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Saksframlegg med innstilling fra DU-utvalget og DNTs adm. 

 

 Vedtak: 

  DU-utvalgets innstilling støttes; 

  Det bevilgede DU-tilskudd kr. 200.000,- til Fana Trav- og Hestesportslag 

utbetales når nytt forslag til avtale med veglaget for Gaupelidalsvegen er 

underskrevet, arbeidet er utført og Fana Trav- og Hestesportslag betaler det 

avtalte beløp kr. 300.000,- til veglaget.  

 

f) Forespørsel fra Fosen Hestesportsenter om tegning av andelskapital: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Saksframlegg med innstilling fra DU-utvalget og DNTs adm. 

 

Styret drøftet henvendelsen fra Fosen Hestesportsenter før det ble fattet 

følgende vedtak: 

Henvendelsen sendes tilbake til DU-utvalget. 

Samtidig bes DU-utvalget utarbeide en oversikt over hvilke anlegg som kan få 

økonomiske problemer – og hvilke anlegg som prioriteres.  Oversikten skal 

inneholde verdi av anlegget /hvilket potensiale anlegget har / hvilken 

betydning anlegget har for travsporten / oversikt over midler DNT har gitt til 

anlegget. 
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g)  Søknad fra Nes Travselskap og Blaker Travselskap om å dekke underskudd ved 

avvikling av kurs for barn og ungdom: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Søknad fra Nes og Blaker Travselskap, saksframstilling med forslag til vedtak fra 

DNTs adm. 

 

 Vedtak: 

  Søknaden oversendes DNTs utdanningsutvalg. 

 

h) Søknad fra Nord-Norge Travforbund og Bodø Travlag om dekning av 

prosjektutgifter i forbindelse med nye Bodø Travbane: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Henvendelse fra Nord-Norge Travforbund og Bodø Travlag, saksframstilling med 

forslag til vedtak fra DNTs adm. 

 

Merete Johansen var inhabil  i denne saken og forlot møtet. 

Varamedlem Per Arne Enholm ble derved fullverdig styremedlem med 

stemmerett. 

 

Adm. innstilling i saken var som følgende: 

Saken utsettes til endelig saksfremstilling Nye Bodø Travbane foreligger. 

 

Torbjørn Frøysnes fremmet følgende forslag: 

   Søknaden avslås. 

 

Votering: 

For administrasjonens forslag:  4 stemmer 

For Frøysnes forslag:  1 stemme 

 

Administrasjonens forslag til vedtak var derved vedtatt; 

 

Saken utsettes til endelig saksfremstilling Nye Bodø Travbane foreligger. 

 

 

S 5/10 Bjerke Travbane AS: 

a) Protokoll fra styremøte nr. 6 og 7/09: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Protokoll fra styremøtene nr 6 og 7/09: 

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøtene nr. 6 og 7/09 tatt til orientering. 

 

b) Utbygging bane / rehabilitering gjestestaller Bjerke Travbane – orientering: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 
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Oversikt over kostnader utarbeidet av DNTs adm. 

Torhild G. Huseby og Per Erik Hagen forlot møtet under denne sak grunnet 

inhabilitet i saken. 

 

Leder i Bjerke Travbane AS, Øystein Dale, orienterte om prosjektet som var  

kommet godt i gang og som ville bli ferdig til oppsatt tidspunkt den 15.7.2009. 

Prisen for hele prosjektet var tidligere planlagt til 12,5 mill.kr. Det ble under  

byggeprosessen klart at dette overslag ikke kunne holde.  

 

Han la frem følgende overskridelser: 

 

Ny støttemur og gjerde    3,5 mill.kr. 

Ny innkjøring bane    0,5 mill.kr. 

Avvik tidl. tegninger gjestestaller  0,5 mill.kr 

Forurenset masse     0,7 mill.kr.. 

Prosjekteringsfeil    1,5 mill.kr 

Div. endringer     0,8 mill.kr 

Totale overskridelser    7,5 mill.kr. 

 

Øystein Dale besvarte spørsmål fra styret.  

For å klare å finansiere denne overskridelsen trenger BT AS, sikkerhet for å oppta 

lån hos Norsk Risktoto.  

Bjerke Travbane Eiendom AS hadde behandlet dette i siste styremøte og  

konklusjonen var positiv til å la BT bruke BTE sin eiendom som sikkerhet med 

prioritert etter nåværende lån.  

Styret i BTE ville imidlertid forankre dette hos eier Det Norske Travselskap.  Etter 

denne orientering forlot Øystein Dale møtet. 

 

Vedtak: 

Styret i DNT beklager sterkt at prosjektet viser en overskridelse på 50 %.  

Pantsetting av banen for et eventuelt lån for å dekke overskridelsen, ble tatt til 

orientering. For å klare sine forpliktelser overfor entreprenør tar styret til 

etterretning at BT opptar lån i NR med pant i banen. 

Videre ber styret om at BT AS utarbeider en skriftlig redegjørelse fra prosjektets 

oppstart og saksgangen videre frem til ferdigstillelse. 

Styret vil etter at redegjørelsen er mottatt,  vurdere om saken også skal sendes 

DNTs Kontrollkomité for gjennomgang. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ 

Frist 
28.08.09 
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S 6/10 Forbund / lag: 

a) Søknad om navneendring fra Vest-Finnmark Travlag / Nord-Norge Travforbund: 

 Saksframlegg / dokumentasjon: 

 Vedtak fra Generalforsamlingen i Vest-Finnmark Travlag og positiv innstilling til 

navneendring fra Nord-Norge Travforbund . 

 

 

Vedtak: 

Saken returneres Nord-Norge Travforbund da forslag til nytt navn ikke er 

overensstemmende med vedtaket på generalforsamlingen. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ 

Frist 
Snarest 

 

 

c) Sammenslåing av forbund- Sør-Trøndelag og Møre Travforbund og Nord-

Trøndelag Travforbund: 

Saksframstilling / dokumentasjon: 

Saksframlegg med forslag fra DNTs adm. 

 

Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen orienterte om saken før det ble foretatt 

avstemming. 

 

Vedtak: 

Under forutsetning av at en ekstraordinær generalforsamling i de to forbund 

får 2/3 flertall for sammenslåingen, med nytt navn, vil det bli godkjent av 

DNT. 

De tilskudd som gjelder i dag for begge forbund vil bli gitt over til det nye 

forbundet.  Det nye forbundet får inntil videre to plasser i Landsrådet.   

Forslag til endring av Landsrådets sammensetning ut fra antall medlemmer i 

forbundene oversendes Lovutvalget til vurdering. 

 

Oppfølging:  Adm. / Lovutvalget 
 

Ansvar 
OHJ 

Frist 

 

 

S 8/10 Sertifisering / Avl: 

a) Hurtigarbeidende utvalg - endelig vedtak – unghestpakke m/økonomi: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Utvalgets innstilling og innstilling fra DNTs Avlskomité: 

 

Det Norske Travselskap har i flere år arbeidet aktivt for å styrke norsk 

oppdrett. 

 

Dette har blant annet kommet til uttrykk i en rekke unghesttiltak som har gitt  
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gode og dokumenterte resultater. Det har videre kommet til uttrykk i en  

betydelig økning i de utskrevne løp for norskfødte varmblodshester i de to  

siste årene. 

DNT ønsker å styrke dette arbeidet ytterligere i lys av økt konkurranse fra 

utlandet.  

DNT nedsatte i mars 2009 et hurtigarbeidende fagutvalg som avga innstilling i 

forbindelse med Generalforsamlingen i april 2009. Innstillingen fra utvalget er  

behandlet av DNTs Avlskomité.  

Innstillingene fra disse utvalgene er fulgt opp i de følgende vedtak: 

 

Styret har besluttet at vilkårene for norskfødte unge varmblodstravere skal 

styrkes.   

 

1. Økning av oppdretterpremier 
2-6 år økning fra 15 til 20 % 

7-10 år 10 % som tidligere 

11-12 år 5 % som tidligere 

Bestemmelsene om oppdretterpenger skal gjelde alle starter innenfor UET 

området.  

Nåværende tak på utbetaling av oppdretterpremier for hester med 

grunnlag over 1 million fjernes.  

 

Ovennevnte endring får virkning fra 01.01.2010. 

 

2. Auksjonsløp 
Det skal innføres auksjonsløp for treåringer solgt på derbyauksjon eller 
andre auksjoner i DNTs regi. Førstepremie skal være på minimum 
200 000,- og delfinansieres av innskudd. 

 
3. Sport 

2 årsløpene forbeholdes norskfødte 2 åringer. 
Alle 3-årsløp for norskfødte skal kjøres med minimum premieskala 200, 
dvs. med minimum kr 20 000 i førstepremie.  
Alle DNTs unghestserieløp for varmblodstravere skal f.o.m. 01.10. 09 
oppjusteres til minimum premieskala 500, dvs. minimum 50 000 i 
førstepremie. 
   
For varmblodshester født 2009 skal førstepremie i Norsk Trav Kriterium 

oppjusteres til  750.000 kr. og i Norsk Trav Derby til 1 million kr. 

For varmblodshopper født 2009 skal førstepremie i Norsk Trav Kriterium 

økes til 375.000 kr og i Norsk Trav Derby til 500.000 kr. 

Alle varmblodshester født 2009 som ønsker å delta i DNTs unghestserie 

må stå inne i klasseløpene.  

Finansiering av premieøkning i klasseløpene skjer gjennom økning av 

DNTs bidrag til premiesummen med 800 000 kr. 
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 Termininnskuddene justeres som følger: 

  

Kriteriet:     Forslag til økninger Ny sum 

Åringer:  31.01 – kr. 500,-      500,- 

2-åringer: 31.01 – kr. 500  + 500  1.000,- 

2-åringer: 31.05 – kr. 500,- + 500  1.000,- 

3-åringer: 31.05 – kr. 1.000,-   1.000.- 

Sum         2.500,- + 1.000  3.500,- 

 

Derby: 

2-åringer: 31.01 – kr. 1.000,-    1.000,- 

2-åringer: 31.05 – kr. 1.000,- + 500   1.500,- 

3-åringer: 31.05 – kr. 1.000,- + 500   1.500,- 

4-åringer: 31.05 – kr. 1.000,- + 500   1.500,- 

Sum         4.000,- 1.500   5.500,- 

 

 

Starterklæringsgebyr 
Kriteriet: 

Hoppeavdeling: kr. 1.500,- 

Åpen avdeling: kr. 3.000,- 

 

Derby 

Hoppeavdeling: kr. 2.500,- 

Åpen avdeling:  kr. 5.000,- 

 

Starterklæringsgebyr belastes ved starterklæring til kvalifisering for 

 Kriteriet og Derby.  

 

4. Bedre løpstilbud for norskfødte varmblodshester: 
Fra 2007 har DNT arbeidet aktivt for å styrke løpstilbudet for norskfødte 

varmblodshester. 

I 2006 var det 79 løp forbeholdt norskfødte varmblodshester. I 2008 er 

dette økt til 203. 

DNT vil aktivt videreføre denne systematiske forbedringen av løpstilbudet 

for norskfødte varmblodshester. 

 

Når det gjelder løp i V75, skal alle løp innen 01.01. 2011 i grunnlag under 

kr 100 000,- forbeholdes norskfødte varmblodshester i norsk trening. 

Innen 01.01.2011 skal alle løp i V75 i grunnlag mellom kr 100 000 og kr 

200 000 forbeholdes norskregistrerte varmblodstravere i norsk trening. 

 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ /TG 

Frist 
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b) Bruk av egen ukåret hingst på egen hoppe – tilbakeføring av saksbehandling og 

vurdering tilbake til DNT: 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

c) Forslag til nye importbestemmelser og regler ved start i Skandinavia: 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

d) Derbyauksjonen 2009 – arrangementsform: 

Saksframstilling / dokumentasjon: 

Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm. 

 

Vedtak: 

Styret forventer at administrasjonen gjennomfører den planlagte auksjonen 

på best mulig måte for alle parter innenfor de gitte budsjettrammer. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ / POT 

Frist 

 

 

S 9/10 Sport: 

a) Terminlista 2010: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Henv. fra Oppland Travforbund, saksframstilling med orientering om prosessen 

for terminlista 2010 samt forslag til vedtak fra DNTs adm. 

 

Sportssjef Tron Gravdal orienterte om saken som deretter ble drøftet. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tatt til etterretning. 

Styret ga uttrykk for sine innvendinger til neste års terminliste.   

Styret oppfordret arbeidsgruppen til å hensynta de innspill som er kommet 

etter høringsrunden og søker å innarbeide disse i den endelige terminlisten. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
TG 

Frist 
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b) Sak fra NHF vedr. hesteeiers rettigheter i forhold til dommeravgjørelser og appell 

på disse som blir tatt til følge: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Henv. fra NHF, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm. 

 

Per Arne Enholm ba om at saken oversendes Reglementsutvalget for også å 

vurdere poengberegning i denne type saker.  Videre er dette et innspill til 

endringer i DNTs Løpsreglement. 

 

Vedtak: 

Eier av Åstine utbetales et erstatningsbeløp lik førstepremie i løpet hesten ble 

diskvalifisert i på Biri 06.02.09. 

DNTs erstatningsregel endres til at hesteeier i tilfeller hvor kusk i sin helhet 

blir frifunnet av Appellkomité, kan søke DNT om erstatning lik den premie 

hesten ble diskvalifisert fra i løpet. 

Erstatningsbeløpet blir ikke tillagt hestens grunnlag.  Premielister fra løpet 

blir ikke endret, og dermed får ikke hesten tilbake sine startpoeng. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ / TG 

Frist 

 

 

c) Søknad fra Kåre Roger Rødseth om innmeldingsberettigelse i Norsk Travkriterium 

og Norsk Travderby for hesten S-07-0084 Sagi Faks: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Henv. og korrespondanse mellom Kåre Roger Rødseth og DNT, saksframstilling 

med innstilling fra DNTs adm. 

 

Vedtak: 

Sagi Faks var ikke innmeldt innen fristen 31.01.08 og får ikke 

innmeldingsberettigelse til de norske klasseløpene. 

 

S 10/10 Sentralforbundet 

a) Trav 2015 – videre oppfølging: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Ingen. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen bes følge opp vedtakene fra forrige styremøte. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ 

Frist 
28.08.09 
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b) Vedtektsendring NR: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Forslag til nye vedtekter m/begrunnelse fra Per Harald Grue m/fl. 

 

Per Harald Grue deltok pr. telefon ved innledningen av saken og besvarte 

spørsmål som ble fremsatt av styret. 

 

Forslag til nye vedtekter ble deretter nøye gjennomgått og drøftet. Forslag til 

endringer ble notert og innarbeidet i det nye utkastet.   

Se vedlegg. 

 

Vedtak: 

Justert forslag til nye Vedtekter for NR sendes DNTs styre for gjennomgang og 

godkjenning. 

Forslag til avtale – Jfr.  §7 - utarbeides. 

Vedtektene må også ses opp mot avtalen mellom NR og DNT og 

kvalitetssikres med juridisk bistand før endelig godkjenning i DNTs styre. 

Styret vil også konsultere Landsrådet før endelig vedtak fattes. 

 

Oppfølging:  Styret 
 

Ansvar 
Styret 

Frist 
Snarest 

 

c) Instruks / mandat for de ulike utvalg – til orientering – evt. gjennomgang: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Instrukser og mandater for de ulike komitéer / utvalg. 

 

Vedtak: 

Utsendt materiale vil bli gjennomgått på styrets seminar i Tønsberg. 

 

d) Felles landskapsarkitetkt på landets totobaner – forslag fra Torbjørn Frøysnes: 

Saksframlegg / dokumentasjon; 

Ingen. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

e) Oppnevning av eiendomsutvalg: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Saksframstilling fra DNTs adm. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
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f) Hest-i-næring – status: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Ingen. 

 

Nils Dagestad orienterte kort om saken. 

Ivar Egeberg følger de politiske forhandlingene og vil avholde møte med 

samarbeidende organisasjoner kommende tirsdag for å konkretisere hva som 

ligger i begrepet Hest-i-næring og hvilken betydning dette vil få for hestesporten. 

Det vil bli avholdt møte med styret på et senere tidspunkt. 

 

g) Godkjenning – nye lover for Gauldal Travlag og Rogaland Travselskap: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Nye lover for  Gauldal Travlag og Rogaland Travselskap, saksframstilling med 

forslag til vedtak fra DNTs adm. 

 

Vedtak: 

Forslag til nye lover for Gauldal Travlag og Rogaland Travselskap godkjennes. 

 

h) Orientering om videreutbygging v/Sørlandets Travpark: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Ble fremlagt i møtet. 

 

Ole Eikaas og Frank Håland fra Sørlandets Travpark ønsket å gi en orientering om 

prosjektet Grundebu som er et område på ca 500 mål ved Sørlandets Travpark. 

Grunnen til at man ønsker å sikre seg området er for å eie området som er 

velegnet til trening av hest.  Dagens treningsområde er et leid område der 

leieavtalen utløper allerede i 2017. 

Den fremlagte presentasjon viste et meget godt prosjekt som vil gavne 

travsporten på Sørlandet og som styret ga full tilslutning til. 

Sørlandet Travpark ble oppfordret til å søke om Interregmidler til prosjektet. 

 

Vedtak: 

Presentasjonen ble tatt til orientering. 

 

i) Informasjonsarbeidet i sportens sentralforbund og NR: 

Saksframlegg / dokumentasjon: 

Notat vedr. saken ble delt ut i møtet. 

 

Adm.dir. i NR, Harald Dørum orienterte om innspillet og tanker om hvilket behov 

hestesporten har for informasjon om hestesport og spill – og tanker omkring en 

felles løsning til beste for alle. 
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Vedtak: 

Fremlagte innspill er i tråd med de tanker DNT har omkring 

informasjonsarbeide.  De administrative ledere i NR, NJ og DNT gis fullmakt til 

å videreforedle idéen hva gjelder mandat, organisatorisk forankring og 

bemanning. 

 

Oppfølging:  Adm. 
 

Ansvar 
OHJ 

Frist 

 

 

S 11/10 Saker til orientering / informasjon / eventuelt: 

Følgende saker var sendt ut til informasjon: 

 Protokoll fra generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS 

 Referat fra styremøte i Bjerke Travbane Eiendom 16.06.09 

 Protokoll fra styremøte nr. 8/09 i Bjerke Travbane AS 

 Protokoll fra styremøte 2/09 – Buskerud Travforbund 

 Protokoll fra styremøter 19.03., 14.04. og 28.04. – samt ledermøter 19.03. og   
14.04. i  Østfold Travforbund 

 Protokoll fra Generalforsamling 19.02., protokoll fra styremøter 12.02., 10.03. og  
25.03  – samt Ledermøte 02.04. i Oppland Travforbund 

 Referat fra styremøte nr. 4/09 i Nord-Norge Travforbund 

 Prioritering av utadrettet virksomhet – henv. fra Oslo og Akershus Travforbund 
  

 

 

 

 

 

Nils Dagestad 

leder 

 

Solbjørg A. Berntsen 

ref. 

 

 

 

 

 

 

 

 


