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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 16/20 

Microsoft Teams-møte 
3. og 4. desember 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.  
 
Regnskapsansvarlig Tove Skapalen deltok under sak 2-16/20, 3-16/20, 4-16/20, 5-16/20, 6-16/20,  
7-16/20 og 9-16/20.  
Sjefsveterinær Anne Wangen deltok under sak 8-16/20. 
Reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under sak 8-16/20.  
Daglig leder i Norsk Trav Per Dag Hole deltok under sak 4-16/20, 5-16/20 og 10-16/20.  
Sportssjef i Norsk Trav Tron Gravdal deltok under sak 4-16/20, 5-16/20 og 10-16/20.  
Seniorrådgiver Tore Kristiansen deltok under orienteringssak 2.  
 
 

Saker til behandling: 

Sak 1-16/20  Protokoll nr. 15/20 
    

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 15/20 ble godkjent.  

 

Sak 2-16/20 Regnskapsrapport pr. 31.10.20 
Administrasjonen fremla regnskapsrapport per 31.10.20.  
 
Styrets vedtak: 

  Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.10.20 til orientering. 
 
 
Sak 3-16/20 Resultatprognose 2020  

Styret fikk presentert resultatprognose for 2020.  
 
Styrets vedtak: 

  Resultatprognose 2020 tas til orientering. 
 
 
Sak 4-16/20 Budsjett 2021 

Det vises til sak 6-14/20 der styret kom med innspill til den videre budsjettprosessen. 
Etter dette har Norsk Rikstoto (NR) presentert samlede budsjetterte overføring til 
travsporten, og bedt om tilbakemelding på fordelingen av de budsjetterte midlene.  
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Med bakgrunn i NR sin fordeling, og tidligere innspill fra styret, har administrasjonen 
utarbeidet et overordnet forslag til fordelingen av midler fra NR.  
 
Styret diskuterte fordelingen av de budsjetterte midlene mellom driftsselskapene, 
Norsk Trav og DNT, herav premiematrisen. I tillegg drøftet man hvor mye som skal 
brukes av premiefondet i 2021, samt prioriteringer av aktiviteter og oppgaver, og ga 
administrasjonen innspill til det videre arbeidet med budsjettet. 

   
Styrets vedtak: 
Styret kom med innspill til administrasjonens forslag, og fastsatte fordeling av de 
budsjetterte overføringene til travsporten fra Norsk Rikstoto i 2021. Endelig 
budsjett for DNT behandles i januar 2021. 

 
 

Sak 5-16/20 Premier januar og februar 2021 
Løpsdagene for januar og februar planlegges før endelig budsjett 2021 er vedtatt. 
Administrasjonen presenterte derfor forslag på premienivå under de to første 
månedene i 2021.  
 
Styrets vedtak: 
Premienivået for januar og februar legges på tilsvarende nivå som det avsluttes 
med i 2020. Endelig vedtak for premiefordeling i 2021 gjøres når de økonomiske 
rammebetingelser er kjent. 
 
 

Sak 6-16/20 Tilsvar NR på prognose 2021 
Det vises til avholdt § 7 møte mellom DNT, NJ og NR, der det blant annet ble spurt 
om DNTs og NJs strategi for drift gitt mindre overføringer til sporten.   

 
Styrets vedtak: 
Styret diskuterte og fattet vedtak om tilsvar til Norsk Rikstoto gitt de økonomiske 
rammebetingelsene som har blitt presentert for DNT. 
 
 

Sak 7-16/20 Avlsstall 
Det vises til styresak 9-7/20 vedrørende opprettelsen av «Prosjekt Avlsstall».  
For å finansiere videre fremdrift i «Prosjekt Avlsstall» foreslås det at ubrukte 
budsjettmidler fra de avlsfremmende tiltakene vedtatt i sak 1-8/20 kan benyttes til 
«Prosjekt Avlsstall» i 2021.  
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok at ubrukte budsjettmidler fra de avlsfremmende tiltakene i sak 1-
8/20 kan benyttes til «prosjekt Avlsstall» i 2021. 
 
 
 



 

FORELØPIG PROTOKOLL 

Side 3 av 5 

 

Sak 8-16/20 Reglementsendringer 
a) Avls- og registreringsreglementet § 2.5 a og e 
b) Løpsreglementet  
c) Antidopingreglementet 
 
a) Det vises til styrets behandling i sak 8-13/19 og 1-3/20, og de vurderinger som da 
ble lagt til grunn. Dernest vises det til forslag 3 under «Andre innkomne forslag» på 
DNTs generalforsamling, der forslagsstiller trakk forslaget under forutsetning av at 
det oversendes nytt styre og drøftes med Landsrådet. Det vises også til styrets 
behandling av saken i sak 3-13/20, drøftelse med Landsrådet og styrets behandling i 
sak 7-14/20 a).  
 
Med bakgrunn i styrevedtak fra sak 7-14/20 har administrasjonen foretatt 
vurderinger av Avls- og registreringsreglementet § 2.5 a og e, og styret fikk belyst 
forholdet til nasjonalt lovverk og dyrevelferd gjennom administrasjonens 
saksfremlegg.   
 
Styrets vedtak: 
Hest født i utlandet av norsksertifisert mor skal oppholde seg på norsk jord innen 
31.12. fødselsåret. Sted og tidspunkt for ankomst til Norge skal varsles DNT senest 
48 timer før avreise fra oppstallingsland. Avdeling for hestevelferd kan foreta 
kontroller av føllenes helsetilstand ved ankomst til Norge. Kopi av tolldeklarasjon 
sendes DNT snarest mulig. Sertifisering av hesten vil først bli gjennomført ved 
fremleggelse av tolldeklarasjon. Dersom tolldeklarasjon datert innen 31.12. 
fødselsåret ikke kan fremlegges, mistes retten til oppdretterpremier og deltakelse i 
klasseløp. Personell godkjent av DNT i oppstallingsland kan utføre 
signalementsbeskrivelse, sette inn mikrochip og ta hårprøver for DNA-typing. 
 
Vedtatt mot én stemme.  
 
 
b) I tråd med den endringen som foreslås i DNTs Antidopingreglement, sammenholdt 
med NEMACs kategorisering av de forbudte stoffer og behandlingsmetoder inntatt i 
DNTs Forbudsliste, foreslås det å oppdatere Løpsreglementets som følge av denne 
endringen. I tillegg ble det foreslått endringer under §13.5 om utstyrsbestemmelser i 
tilknytning til utvikling av posisjoneringssystem.  
 
Styrets vedtak: 
Styret i DNT vedtar administrasjonens forslag til endring i DNTs Løpsreglement. 
 
 
c) DNTs Antidopingreglements § 16 inneholder bestemmelser om konkurranseforbud 
for hesten i tilfeller av brudd på antidopingbestemmelsene. Disse er utformet med en 
svært generell ordlyd, og for stoffer og behandlingsmetoder som er oppført på DNTs 
Forbudsliste, er både virkning og alvorlighetsgrad ved bruk av høyst varierende 
karakter. Dette innebærer også at lengde på konkurranseforbudet vil variere fra det 
som er angitt som en minimumsperiode (seks måneder), til direkte livstids 
utestengelse.  
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NEMAC ønsker, i samarbeid med SDK, å foreta en kategorisering av de forbudte 
stoffer og behandlingsmetoder, slik at minimumslengde på konkurranseforbudet som 
skal ilegges hesten vil variere basert på stoffets/metodens virkning og 
alvorlighetsgrad. 
 

Styrets vedtak: 
Styret i DNT vedtar administrasjonens forslag til endring i DNTs Antidoping-
reglement, samt endring av DNTs forbuds- og karenstidsliste i tråd med enighet i 
skandinaviske travsportsland. 

 
 

Sak 9-16/20 Prisliste 2021 
Administrasjonen foreslo endringer i DNTs prisliste for tjenester i 2021. Endringene 
baserer seg i all hovedsak på å innføre forskjellig pris på digitale og manuelle 
tjenester, samling av registreringsavgifter som tidligere har vært stykket opp, samt 
avgiftsbelagt bruk av importsæd i tråd med avlsplanen for varmblods.  
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok prisliste for 2021. 
 
 

Sak 10-16/20 Terminliste 2021 
Styret i Norsk Trav AS (NT) behandlet forslag til terminliste 2021 den 22. oktober, 
med følgende vedtak:  
 
Styret er tilfreds med fremlagt forslag til terminliste for 2021. Styret avventer endelig 
vedtak av terminlisten inntil man har bedre kunnskap om sportens rammevilkår for 
2021. Administrasjonen gis fullmakt til å foreslå mindre justeringer av terminlisten 
frem til endelig godkjenning. Fremlagt forslag til terminliste 2021 fra 
administrasjonen oversendes styret i DNT for endelig vedtak. 
 
NT presenterte med bakgrunn i dette endelig forslag til terminliste for 2021, der det 
var foretatt små justeringer fra styrebehandling i NT.   
 
Styrets vedtak: 
Terminlisten for 2021 vedtas med 400 løpsdager. Den vedtatte terminlisten kan 
endres underveis i 2021 om utviklingen i hestepopulasjon og/eller den økonomiske 
situasjonen er gjenstand for større endringer. 

 
 
Sak 11-16/20 Innkalling DNTs Generalforsamling 2021 

Administrasjonen la frem forslag til inkalling med bakgrunn i de hovedrammene som 
styret vedtok i sak 7-10/20.  
 
Styrets vedtak: 
Administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2021 vedtas. 
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Orienteringssaker:  
1. Status Hest pr. 30.11.20  
2. Forslag instruks DNTs Landsråd  
3. Vurdering av familiemedlemskap  
4. Status arbeidsgrupper Trav 2025  
5. Omdømmesaker  
6. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 23.11.20  
7. Protokoll fra møte i Påtalekomiteen 24.11.20  
8. Status Bjerke Travbane Eiendom  
9. Protokoll fra møte i DNTs avlskomite 26.11.20 
 
 
 
 
 

 
Oslo 3. og 4. desember 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


