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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 6/20 

Teams-møte 
17. april 2020  

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Roy Kristiansen, 
Mia Gretland, Espen A. Schem og Erik Skjervagen.  
 
Kristin Brækken hadde tekniske problemer med å kople seg opp. 
 
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer.  
 
 
Innkallingen ble godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 1-6/20  Premier under oppstart av travløpene 
Norsk Rikstoto hadde oversendt en e-post til DNT der de tilbød seg å utbetale 
premier som en full løpsdag, til tross for at løpsdagene i oppstartsperioden vil 
inneholde kun 6 løp bortsett fra eventuelle V75-arrangementer. Den ordinære 
premiematrisen beregner premier pr. løp, mens NR tilbød seg å øke denne som om 
det var en vanlig løpsdag før totalisatorbanene ble nedstengt. Forslaget til økt 
premieramme var fra løpsstart 19. april og ville bli avsluttet på det tidspunktet man 
var tilbake til normal løpsproduksjon vedrørende antall løp pr. løpsdag eller når NR 
fattet beslutning om å avsluttet tiltaket. 
 
Styret hadde en grundig diskusjon om tilbudet. Siden premiene var forutsatt benyttet 
på den enkelte løpsdag, og ikke gikk inn i den totale premiematrisen som DNT fritt 
kunne forvalte, var flertallet engstelig for nedturen en eventuell premiereduksjon 
ville skape når tiltaket var avsluttet. Flertallet ønsket seg en bedre helhet i strategien, 
og mente at den totale premierammen og forvaltningen av den var et tema som 
hører hjemme i drøftinger mellom partene i et møte iht. NRs vedtekter § 7.  
 
Siden dette var premiemidler som ellers ikke ville ligge i den totale premierammen, 
ønsket mindretallet å takke ja til tilbudet fra Norsk Rikstoto for å skape en nødvendig 
optimisme når man nå skal til med løp igjen etter 38 dagers pause som følge av 
koronapandemien.  
 
Styreleder hadde laget et forslag til svar i to avsnitt: 
Forslaget er behandlet i vårt styre og grundig vurdert. Utfordringen med forslaget er 

at det sender feil signal til de aktive på et ugunstig tidspunkt. Så lenge ikke dette 

forslaget har varig virkning vil det etter vår oppfatning skape negative signaler den 

dagen vi er tilbake på normal premiematrise. Det er vårt syn at vi først må få en felles 

oppfatning av helheten før vi foretar noe veivalg stykkevis og delt.  
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Vår anbefaling er at vi setter et §7 møte så raskt som mulig og blir enige om 

hovedtrekkene for utviklingen videre. Når det er på plass, innkaller vi til rådsmøte for 

å få alle fakta ut til alle baner. 

 
Styrets vedtak: 
Første avsnitt i forslaget til tilsvar ble vedtatt mot 2 stemmer. Andre avsnitt i 

forslaget til tilsvar ble fattet enstemmig. 

 
 

 
 
 
 

Oslo 17. april 2020 
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