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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 12/20 

Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen 
28. august 2020  

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Kristin Brækken, Torstein Grande, 
Roy Kristiansen, Espen Schem (2. varamedlem) og Erik Skjervagen (3. varamedlem).  
 
Forfall: Mia Gretland (1. varamedlem).  
 
Cecilie H. Andersson deltok ikke under sak 2-12/20, 3-12/20 og 4-12/20.  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, kommunikasjons- og utviklingssjef 
Marius Lundstein og regnskapsansvarlig Tove Skapalen.  
 
 

Saker til behandling: 

Sak 1-12/20  Signering av protokoll nr. 11/20 
    
 

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 10/20 ble signert.  

 

 
Sak 2-12/20 Regnskapsrapport 1. halvår DNT 

Administrasjonen fremla regnskapsrapport 1. halvår for DNT.  
 
Styrets vedtak: 

  Regnskapsrapporten for 1. halvår 2020 tas til orientering. 
 
 
 
Sak 3-12/20 Regnskapsrapport 1. halvår Bergen Travpark AS med datterselskaper 

Basert på halvårsrapport fra daglig leder ved Bergen Travpark fikk styret presentert 
regnskapsrapport 1. halvår Bergen Travpark AS med datterselskaper.  
 
Styrets vedtak: 
Regnskapsrapporten for 1. halvår i Bergen Travpark AS med datterselskaper tas til 

orientering. 

 

Sak 4-12/20 Regnskapsrapport 1. halvår Sørlandets Travpark AS 
Basert på halvårsrapport fra tidligere daglig leder ved Sørlandets Travpark fikk styret 
presentert regnskapsrapport 1. halvår for Sørlandets Travpark AS.    
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Styrets vedtak: 

  Regnskapsrapporten til Sørlandets Travpark AS for 1. halvår 2020 tas til orientering. 
 
 
 
Sak 5-12/20  Regnskapsrapport pr. 31. juli 2020 DNT 

Styret fikk presentert regnskapsrapport pr. 31. juli for DNT.  
 

Styrets vedtak: 
Regnskapsrapporten pr. 31. juli tas til orientering. 
 
 
 

Sak 6-12/20  Forslag om endrede regler for lokalkjøring 
Under generalforsamling i DNT i 2019 fremmet Steinkjer og Omegn Travlag forslag til 
endringer av regler for lokalkjøringer. Travlaget foreslo at antallet starterklærte 
hester reduseres fra 25 til 15, inkludert ponnier, for å kunne få 15 000 kroner i 
løpstilskudd fra DNT.  
 
DU-utvalget behandlet saken i møte den 13. august 2020 der de uttaler følgende: 
DU-utvalget ser at hestemateriellet er synkende i de fleste regioner i landet, og at det 
er krevende å skaffe hester til lokalkjøringene, men synes ikke det er veien å gå å øke 
tilskuddet. For at kommende løpshester skal få trening og rutine, vil DU-utvalget 
heller anbefale at det arrangeres flere fellestreninger og rutineløp uten premier. 
 
DU-utvalget innstiller på at forslaget ikke vedtas.  

 
Styrets vedtak: 
Styret stiller seg bak DU-utvalgets innstilling. Forslaget til endring av regler for 

lokalkjøringer avslås. 

 

Sak 7-12/20  Høstkonferanser forbund 
Jfr. DNTs lov §5.2 bokstav e skal travforbund en gang per halvår innkalle 
representanter fra samtlige travlag og samarbeidende organisasjoner innen 
forbundet til travkonferanse/temamøte. Styret i DNT kommer normalt med forslag til 
tema som skal opp på høstkonferansene i de respektive travforbund.  
 
Administrasjonen er bekymret over nedgangen i aktivitet på forbunds- og 
travlagsnivå, og fremmet derfor følgende tema for styret:  
«Hvordan skape og utvikle mer aktivitet i DNTs organisasjonsledd?» 
 
Styret diskuterte forslaget til tema og kom med innspill som administrasjonen tar 
med seg i det videre arbeidet.  
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Styrets vedtak: 
Styret vedtok administrasjonens forslag til tema på de forbundsvise 

høstkonferansene. 

 

Sak 8-12/20  Høring av ny lov om pengespill 
Kulturdepartmentet sendte 29. juni ut høringsbrev med forslag til ny pengespillov. 
Høringsfristen er satt til 29. september. Sammen med Norsk Jockeyklub (NJ) har DNT 
arbeidet med høringsbrevet, og styreleder presenterte forslag til høringsutttalelse fra 
DNT og NJ.  

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok hovedtrekkene i forslaget til høringsuttalelse. Styreleder og 

generalsekretær får fullmakt til å foreta mindre endringer etter samordning med 

styreleder, nestleder og adm.dir. i Norsk Jockeyklub. 

 

Sak 9-12/20  Generalforsamlingen 2020 
Styret diskuterte lovendringsforslag, fremdriftsplan om hvilke saker som bør 
behandles under de forskjellige tidsangivelser i forslagheftet, samt ansvarfordelig i 
besvarelse av saker og seremonielle oppgaver.  

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok forslag og innstillinger til DNTs generalforsamling 2020. 
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Orienteringssaker:  
1. Referat fra møte i DU-utvalget 13.08.20  
2. Juridisk notat om organisering i hestesporten  
3. Oppfølgingssaker fra DNTs generalforsamling 2019  
4. UET-brev til EU-kommisjonen 22.08.2020 
5. §7-møte mellom DNT, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gardermoen 28. august 2020 
 

 
Styret i DNT 

 
 
 
Knut Weum        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 

 

 

Kristin Brækken   Torstein Grande          Roy Kristiansen 
Styremedlem     Styremedlem                          Ansattes representant 
 
 
 
 
 
 
Espen Schem  
2. varamedlem     
 
 


