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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 5/20 

Teams-møte 
15. april 2020  

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Roy Kristiansen, 
Mia Gretland, Espen A. Schem og Erik Skjervagen.  
 
Forfall: Kristin Brækken. 
 
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og daglig leder i Norsk Trav AS Per 
Dag Hole.  
 
 
Innkallingen ble godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 1-5/20  Oppstart av travløp  
Den 31. mars 2020 oversendte Det Norske Travselskap til Helsedirektoratet en 
orientering om hvordan trav- og galoppløp kan arrangeres uten publikum med 
spesielle smittevernregler innenfor gjeldende myndighetsbestemmelser for 
smittevern. Brevet ble sendt på vegne av DNT, Norsk Trav AS, Norsk Jockeyklub og 
Norsk Rikstoto. Det ble anmodet om Helsedirektoratets kommentarer til den 
oversendte orienteringen. 
 
Pr. 15. april har det ikke kommet tilbakemelding på orienteringen, til tross for at 
Helsedirektoratet har varslet at saken har prioritet og at svar vil komme.  
 
Styret i DNT er av den oppfatning at den beskrevne plan er innenfor nasjonale 
bestemmelser for smittevern. Det foreslås derfor for å ivareta forpliktelsene overfor 
hesteeiere og næringen, samt forvaltningen av de to traverrasene å invitere til løp fra 
og med søndag 19. april på Jarlsberg Travbane. Helsedirektoratet varsles så snart som 
mulig om at DNT har til intensjon å annonsere denne løpsdagen kl. 14:00 torsdag 16. 
april. Dersom det skulle komme en tilbakemelding fra Helsedirektoratet innen 
løpsdagen annonseres, vurderes dette på nytt.  

 

 

Styrets vedtak: 
Styret vedtok enstemmig forslaget om å annonsere travløp fra og med søndag 19. 

april 2020 på Jarlsberg Travbane under de forslåtte forutsetninger. Den nedsatte 

krisegruppen får fullmakt til å beslutte nye løpsdager inntil den opprinnelige 

vedtatte terminliste kan gjelde. 
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Oslo 15. april 2020 
 
 

Styret i DNT 
 

 

 

Knut Weum       Ingolf Herbjørnrød                
Styreleder       Nestleder                  

 

 

Cecilie H. Andersson                 Torstein Grande              Roy Kristiansen  
Styremedlem                       Styremedlem               Ansattes representant 
 
 
 
 
Mia Gretland         
1. varamedlem     
 
  
           


