
Endel. utg. 
 

Fredag 20. mars 2009 ble 
STYREMØTE nr. 5/09 

i Det Norske Travselskap 
avholdt som telefonmøte kl. 14.00 – 14.30 

 
Følgende deltok via telefon:  
 
Nils Dagestad – Torbjørn Frøysnes – Torhild Grimseth Huseby – Merete Johansen – Harald Einang 
  
1.varamedlem Atle Larsen var forhindret fra å delta – Asbjørn Lognvik deltok derfor som varamedlem  

 
Fra DNTs adm.:  Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen – sekr. Solbjørg A. Berntsen 
 
Kun én sak forelå til behandling: 
 
S 5/10 Sentralforbundet: 

a) Status – og forslag til kortsiktige tiltak vedr. resultaturviklingen til norskfødte  
varmblodstravere: 
Saksframlegg / dokumentasjon: 
Saksframstilling med forslag til tiltak var sendt ut på mail til styremedlemmene i forkant 
for møtet. 
 
DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket vel møtt og ga en kort orientering om bakgrunnen til at 
det ble innkalt til telefonmøte på så kort varsel. 
Det har blitt utøvet et jevnt trykk mot DNT de siste dager etter de svake resultatene for 
våre varmblodshester etter den felles V75-omgangen på Momarken – samt seminaret 
som ble avholdt i Halden i forkant for løpene.  På dette seminaret ble også kvaliteten på 
norske varmblodshester sammenlignet med kvaliteten på de svenske – også kunnskapen 
blant norske og svenske trener ble drøftet. 
 
Med bakgrunn i dette ba styreleder om drøfting av evt. kortsiktige tiltak kan iverksettes 
som fremkom i den utsendte saksframstillingen. 
Det ble fra styreleders side presisert at slike eventuelle tiltak ikke skal være en 
konkurrent til våre strategiplaner – hvor sport og oppdrett har klare mål – men sees som 
et supplement.  Det ble videre presisert at dette kun er tiltak som gjelder 
varmblodshestene. 
 
Torhild G. Huseby påpekte at det er uheldig at denne type saker blir behandlet i 
telefonmøte – og ba om at styrearbeidet blir mer strukturert. 
 
Det fremkom ingen store innvendinger mot den fremlagte skisse, men det ble presisert 
at man må gi gruppen et tydelig mandat – og det må settes en økonomisk ramme. 
 
Sammensetningen av gruppen ble deretter drøftet før man kom fram til flg. vedtak: 
 

1. Det opprettes en hurtigarbeidende faggruppe med personer som representerer 
varmblodssportens utøvere. 
Som medlemmer i gruppa foreslås Espen A. Schem fra Norsk Travtrenerforening- 
samt ett medlem til fra NTTF – oppnevnt av foreningen selv 



Videre kontaktes Norsk Travamatørforening som oppnevner to representanter fra 
sin gruppe. 
Norsk Hesteeierforbund representeres ved sin leder, Roar Øverbø.   
Det oppnevnes representant fra Driftsselskapene og forbundene . 
I tillegg ønskes en representant fra media – her foreslås Truls Gravdal Pedersen, 
representant fra Avlskomitéen samt to representanter fra DNT, Tron Gravdal og 
Per-Ole Tysland. 
 

2. Gruppen skal utarbeide forslag til prioriterte, kortsiktige tiltak som kan være med 
på å snu dagens negative resultatutvikling av norskfødte varmblodshester. 
Tidsrammen blir fram til årets generalforsamling i DNT den 18. april 2009. 
 

3. Styret skal sluttbehandle og evt. vedta den kortsiktige planen det 
hurtigarbeidende utvalget foreslår. 

 
 
 
Nils Dagestad 
leder 

 
Solbjørg A. Berntsen 

ref. 


