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  Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 10/22 

Hestesportens Hus, Bjerke Travbane/Microsoft Teams 
1. september 2022 

 
Til stede: Erik Skjervagen (Teams), Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland (Teams), Petter 
Baalsrud (Teams), Kari Agerlie (Teams), Roy Kristiansen (Teams) og Espen A. Schem (1. varamdl.)  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, kommunikasjons- og utviklingssjef 
Marius Lundstein og seniorrådgiver Tore Kristiansen.  
 
Økonomikonsulent Tove Skapalen deltok under sak 1-10/22 og 2-10/22.  
Konsulent Vegard Thorsen deltok under sak 2-10/22. 
Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal, deltok under sak 2-10/22, 3-10/22, 4-10/22 og 5-10/22. 
 
Styret utvidet sakslisten med en sak: Bidrag til upremierte hester (sak 7-10/22) 
 
 
Saker til behandling: 
Sak 1-10/22  Regnskapsrapport pr. 30.6.22 og 31.7.22 

Administrasjonen presenterte regnskap pr. 30.6.22 og 31.7.22. 
 
Styrets vedtak: 
Styret tar regnskapsrapport pr. 30.6.22 og 31.7.22 til orientering.   

 

Sak 2-10/22 Status og konsekvenser ny Pengespillov 

Den nye Pengespilloven trår i kraft 1.1.23. En konsekvens av den nye loven er at det 

skal etableres et tydelig skille mellom spill- og sportsvirksomheten (NR – DNT/NJ). 

Det medfører at dagens organisering av oppgaver vil bli endret, og vi må finne 

løsninger på relativt kort tid. I tillegg til loven, vil det være en forskrift som 

omhandler hvordan fordelingen av spilloverskuddet skal være. Her har DNT allerede 

gitt tydelige innspill. Det er videre forventet et høringsutkast fra LMD i løpet av 

september.  

 

Administrasjonen orienterte om status, inkludert informasjon fra styremøte i NR som 

ble avholdt 30. august. NR har kommet frem til at ny lovgivning er uforenlig med 

fortsatt drift av Hestesportens Økonomisenter, og ber DNT vurdere virksomhets-

overdragelse med svar innen tre uker.  

 

Administrasjon foreslo prosjektorganisering med bakgrunn i vedtaket som ble fattet 

under styremøte nr. 8/10.  

 

Styret diskuterte forslagene om prosjektorganisering og virksomhetsoverdragelse. 

Styret mener at styringsgruppen utvides med en representant fra fagforeningen. 
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Styret finner det uaktuelt å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse der DNT skal 

overta Hestesportens Økonomisenter. Styret vil dog påpeke at DNT tar ansvar for å 

finne en løsning som kan ivareta eksisterende kunder.  

 

Styrets vedtak: 

Styret vedtar forslag til prosjektorganisering med mandat om å utarbeide et 

beslutningsgrunnlag for organisering av travsporten på bakgrunn av ny 

Pengespillov, og gjennomføringen av omorganiseringen. 

 

Styret avviser tilbudet fra Norsk Rikstoto vedrørende virksomhetsoverdragelse av 

Hestesportens Økonomisenter.    

 

Sak 3-10/22 Terminlisten 2023 
Administrasjonen presenterte innkomne innspill fra driftsselskap og travforbund, og 
ga sine vurderinger. Utfordringen er som alltid å få de «rette» hestene til å møte 
hverandre, og skape likeverdig konkurranse. Rent sportslig er dette en viktig sak, men 
også for spillproduktet – og dermed sportens inntjening.  
 
Fordeling av V75-dagene er et viktig fundament for hele terminlisten, og 
administrasjonen la frem et forslag til diskusjon.  
 
Styrets kommentarer innarbeides i forslaget, og sendes driftsselskapene for uttalelse. 
 
Styret ga i tillegg klart uttrykk for viktigheten av propagandatrav, og at dette må 
opprettholdes også neste år.  
 
Styrets vedtak: 
Forslag til terminliste for V75-dager i 2023 sendes driftsselskapene. Endelig antall 
løpsdager i 2023 besluttes sammen med detaljert terminliste. 
 
 

Sak 4-10/22 Forbundsvise høstkonferanser 
Administrasjonen presenterte oversikt over når travforbundene skal avholde sine 
konferanser, og hvilke styremedlemmer som allerede hadde bekreftet deltakelse. 
Styret er opptattt av å være til stede på alle konferansene, og fordelte 
representasjonsoppgavene. Administrasjonen underretter arrangørene.  
 
Styrets vedtak:  
Styret vedtok styrerepresentasjon på de forbundsvise travkonferansene. 
 
 

Sak 5-10/22 Prosess banestruktur 
Ved styrebehandlingen av sak 2-8/22 fremkom det at styret ønsker en prosess for en 
total gjennomgang og analyse av banestrukturen for norsk travsport.  
 
Styret diskuterte hovedrammene for et slikt analysearbeid og ga administrasjonen i 



 

ENDELIG PROTOKOLL 

Side 3 av 4 

 

oppgave å utarbeide forslag til mandat, prosjektgruppe og budsjettramme.  
 
Styrets vedtak: 
Administrasjonen utarbeider forslag til et mandat og prosjektorganisering til 
styremøtet 29. september, med formål å lage en utredning om framtidig 
banestruktur. 

 
 

Sak 6-10/22 Sørlandets Travpark AS – Epona Ridesenter 
Styret ved Sørlandets Travpark AS har diskutert muligheten for et evt. oppkjøp av det 
nærliggende Epona Ridesenter, og oversendt saken til DNT for videre vurdering.  
 
Administrasjonen la frem resultatet av sine undersøkelser i saken.  
 
Med bakgrunn i saksopplysningene, nåværende situasjon for travsporten, inkludert 
uavklarte fremtidige rammebetingelser, kan ikke styret se at dette er aktuelt for DNT. 
 
Styrets vedtak:  
Styret avstår videre oppfølging med tanke på kjøp av Epona Ridesenter.  
 

 
Sak 7-10/22 Bidrag til upremierte hester 

Det er generelt krevende økonomiske tider med økte kostnader på en rekke varer og 
tjenester. De økte kostnadene er også krevende for norsk travsport og hestehold, og 
påvirker også reiselysten for deltakelse i travløp.  

 
 Det er uhyre viktig at våre løpsdager opprettholdes som terminfestet, og at løpene 

har god fyllingsgrad. Med dette som bakgrunn vil styret gi alle upremierte hester i 
totalisatorløp et bidrag på 500 kroner. Ordningen vil i første omgang være 
midlertidig. Administrasjonen har fått i oppdrag å utrede hvordan bidraget skal 
utbetales. 
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtar at alle upremierte hester startende i norske totalisatorløp gis et 
bidrag på 500 kroner. Ordningen trer i kraft 1. oktober 2022 og vil gjelde ut året.  
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Orienteringssaker:  

1. Protokoll fra styremøte nr. 8/22 og 9/22  

2. Status Hest pr. 30.6.22 og 31.7.22 

3. Referat fra forbundsledermøte 10.8.22 

4. Ekstraordinær generalforsamling Vestenfjeldske Travforbund 17.8.22 

5. Bjerke Travbane Eiendom AS 

6. Tolldeklarasjoner 

7. Klasseløpsauksjonen 2022 

8. Dyrsku’n 

9. Andelslag 

10. Travtrenerutdanningen 

11. Status DNTs Avlsfond 

12. Landsråd 11.9.22 

 

 

 
 
 

Oslo 1. september 2022 
 
 

 
Styret i DNT 

 
 
 

 
 
Erik Skjervagen        Øistein M. Andresen              Margrete Dysjaland 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 
 

Petter Baalsrud                 Kari Agerlie              Roy Kristiansen 
Styremedlem       Styremedlem              Ansattes representant
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