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  Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 12/21 

Microsoft Teams-møte 
29. oktober 2021 

 
Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Margrete Dysjaland, Roy 
Kristiansen, Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem) og Espen A. Schem (2. varamedlem).  
 
Forfall: Jenny L. Ernström.  
 
Espen A. Schem deltok ikke under orienteringssak 4 og 5.  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og 
utviklingssjef Marius Lundstein.  
 
Seniorrådgiver Tore Kristiansen deltok under sak 1-12/21, 2-12/21 og 5-12/21.  
Regnskapskonsulent Tove Skapalen deltok under sak 1-12/21, 2-12/21 og 4-12/21.  
Sportssjef i Norsk Trav AS Tron Gravdal deltok under sak  3-12/21.  
 
 
Saker til behandling: 

Sak 1-12/21  Regnskapsrapport pr. 30.9.21 
Administrasjonen presenterte regnskap pr. 30.9.21.  
 
Styrets vedtak: 
Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.9.21 til orientering.  

 

Sak 2-12/21 Budsjettorientering  
Administrasjonen presenterte DNTs ulike aktiviteter og deres innvirkning på 
kostnadsbudsjettet.  
 
Budsjettet skal speile resultatet av arbeidet med og endelig vedtak om en ny 
strategiplan for norsk travsport. I tillegg er det knyttet stor usikkerhet rundt forventet 
inntektsprognose fra NR og det legges derfor opp til at endelig budsjettbehandling 
skjer på styremøte 17. desember.  

 
Styrets vedtak: 
Styret tok saken til foreløpig orientering.  
 

 
Sak 3-12/21 Terminliste 2022 

Det vises til orienteringssak nr. 4 i styremøte nr. 11/21 der administrasjonen 

presenterte innkomne innspill til terminlisten 2022. Basert på styrets tilbakemelding 

på orienteringssaken har administrasjonen revidert utkastet til terminliste i 

samarbeid med Norsk Rikstoto.  
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Endelig forslag til terminliste for 2022 ble presentert. Terminlisten er på totalt 401 

løpsdager, og inkluderer propagandatrav på Haugaland, Kogsvinger, Magnor og Kala.  

 

Forslaget legger opp til en optimalisering av antall løp pr. løpsdag, alt etter hvilken 

betyning løpsdagen har for inntjening til sporten totalt, samtidig som man iveratar et 

tilfredsstillende starttilbud for hestemateriellet i de ulike klassene i de ulike regioner.  

Styret diskuterte forslaget til endelig terminliste for 2022.  

Margrete Dysjaland tok opp at antallet aktive hester i Rogaland kunne gi rom for et 

litt høyere antall kjøredager på Forus Travbane enn det revidert terminlisteforslag la 

opp til.  

Styrets vedtak: 

Terminlisten for 2022 vedtas med totalt 401 løpsdager. Utviklingen i 

hestepopulasjon og fyllingsgrad i løpene følges kontinuerlig, og terminlisten kan 

justeres dersom utviklingen på disse parameterne utvikler seg mye i positiv eller 

negativ retning. 

 
Sak 4-12/21  Totonor Eiendom AS  

  
Styrets vedtak: 

  Saken utsettes.  
 
 
Sak 5-12/21  Støttefondet for travtrenere   

Støttefondet for travtrenere ble etablert i år 2000. Fondstyret består av en 
representant fra DNT og en representant fra Norsk Travtrenerforening. 
Administrasjonen i DNT har sekretærfuksjon.  
 
Sist revisjon av fondets regler var i 2017. Med denne bakgrunn har fondsstyret og 
administrasjonen gjennomgått og laget et revidert forslag på regler og avtale. 
Revideringen er i all hovedsak knyttet til behovet for et kraftigere skille mellom 
sykdom og skade skjedd i utøvelsen av treneryrket. Norsk Travtrenerforening har 
bifalt forslaget.   

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtar administrasjonens sitt forslag til ny avtale og reglement for 
«Støttefond for travtrenere» gjeldende fra 1.11.21. 
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Orienteringssaker:  

1. Protokoll fra styremøte nr. 11/21  

2. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 15.10.21  

3. Møte i svensk – norsk kaldblodskomité 28.10.21  

4. Høringssvar: Forslag til bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider  

5. Henvendelse fra valgkomiteen til Norsk Hestesenter 

 

 
Oslo 29. oktober 2021 

 
 

Styret i DNT 
 
 
 

 
 
Erik Skjervagen        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 

 

Margrethe Dysjaland     Roy Kristiansen                Kjell Aage Øie-Kjølstad  
Styremedlem       Ansattes representant              1. Varamedlem                
             
          
                                   
 
 
 
 




