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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 13/20 

Microsoft Teams-møte 
24. september 2020 

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. 
Ernström, Roy Kristiansen og Erik Skjervagen (1. varamedlem).  
 
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og 
utviklingssjef Marius Lundstein.  
 
Sjefsveterinær Anne Wangen deltok under sak 3-13/20 og 4-13/20.  
 
 

Saker til behandling: 

Sak 1-13/20  Protokoll nr. 12/20 
    

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 12/20 ble godkjent.  

 
Sak 2-13/20 Regnskapsrapport pr. 31. august 2020  

Administrasjonen fremla regnskapsrapport for DNT pr. 31. august 2020.  
 
Styrets vedtak: 

  Regnskapsrapporten pr. 31. august 2020 tas til orientering. 
 
 
Sak 3-13/20 Avls- og registreringsreglementets § 2-5 a) og e)  

Det vises til styrevedtak 8-13/19 og 1-3/20 i DNT, samt forslag 3 under «andre 
innkomne forslag» på DNTs generalforsamling. Forslaget ble trukket under 
forutsetning av at det oversendes nytt styre og drøftes med DNTs Landsråd.  
 
Administrasjonen redegjorde for Avls- og registreringsreglementets § 2-5 a) og e), 
samt bakgrunnen og de problemstillinger som har vært vurdert da bestemmelsen ble 
endret. Styret diskuterte saken og kom med innspill til den videre fremdriften.  
 
Styrets vedtak: 
For føll født 2020 gjelder dagens regler. Det utarbeides et saksfremlegg som 

oversendes Landsrådet. Styret vil diskutere de ulike problemstillinger med 

Landsrådet under førstkommende møte i oktober. Med bakgrunn i de signaler som 

fremkommer under Landsrådets møte vil saken tas opp til styrebehandling.  
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Sak 4-13/20 Endringer i DNTs vaksinasjonsbestemmelser 
Administrasjonen presenterte forslag til endring i DNTs vaksinasjonsbestemmelser.  
 
Bakgrunnen for forslaget til endring baserer seg på enigheten i European Horserace 
Scientific Liaison Committee om å optimalisere vaksinasjonsregimet for løpshester i 
Europa, etter erfaringer fra utbrudd av hesteinfluensa i flere europeiske land vinteren 
2019.  
 
Hestevelferdskomiteen i European Trotting Union (UET) har vedtatt å oversende 
forslag om å endre vaksinasjonsbestemmelsene i UET-landene fra 01.01.2021. Det er 
av stor betydning å ha identiske regler for vaksinering av hesteinfluensa, blant annet 
for at det ikke skal oppstå problemer for norske hester som skal starte i utlandet.  

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok foreslått endring av DNTs vaksinasjonsbestemmelser gjeldene fra 
01.01.2021. 

 
 
Sak 5-13/20  Rekruttering i travsporten 

Styret fikk presentert status for travskolene i Norge, samt forslag for en endret 
modell for tildeling av midler til skolene.  
 
Styret diskuterte saken og kom med sine innspill til det videre arbeidet med 
travskolene og rekrutteringsarbeidet i travsporten.   

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok administrasjonens forslag om å flytte travskolenes tildelinger ut av   
inntektsfordelingsmodellen administrert av Norsk Trav AS og til DNT.  
 
 

Sak 6-13/20  Høstkonferanser forbund 
Jfr. styrevedtak 7-12/20 der styret vedtok forslag til tema på de forbundsvise 
høstkonferansene.  
 
Administrasjonen orienterte styret om status og agenda på de forbundvise 
høstkonferansene 2020, samt de ønsker som travforbundene har til representasjon 
fra DNT.  

 
Styrets vedtak: 
Styret tok forbundenes ønsker til høstkonferansene til etterretning. 
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Orienteringssaker:  
1. Status Hest pr. 31.08.20  
2. Referat avlskomitémøte 31.07.20  
3. Møte med Svensk Travsport 16.09.20  
4. Høringssvar fra DNT og NJ vedr. ny lov om pengespill  
5. Brev fra LMD om tapsgrenser til NR av 16.09.20  
6. Statsrådens svar den 18.09.20 på representantforslag fra Stortingets Familie- og kulturkomité av  
    18.06.20  
7. Foreløpig protokoll fra DNTs generalforsamling  
8. Referat fra møte i DU-utvalget 18.09.20  
9. Presseklipp Klasseløpshelgen 2020  
10. Medieanalyse første halvår Norsk Rikstoto, inkl. trav- og galoppsport  
11. Digitalt eierskifte 

 
 

 
 
 
 

Oslo 24. september 2020 
 

 
Styret i DNT 

 
 
 
Knut Weum        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 

 

 

Torstein Grande   Jenny L. Ernström          Roy Kristiansen 
Styremedlem     Styremedlem                          Ansattes representant 
 
 
 
 
 
 
 
 


