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  Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 13/22 

Microsoft Teams-møte 
26. oktober 2022 

 
Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, 
Roy Kristiansen og Espen A. Schem (1. varamedlem).  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, kommunikasjons- og utviklingssjef 
Marius Lundstein, administrasjonssekretær Anne Ramstad og økonomikonsulent Tove Skapalen.  
 
Teamleder for organisasjon og rekruttering, Tron Gravdal deltok under sak 4-13/22, 5-13/22. 
Ole-Christian Hallerud, styreleder i Norsk Jockeyklub og Thomas Gjelsås, adm.dir. i Norsk Jockeyklub, 
deltok under sak 3-13/22. 
 
Styret utvidet sakslisten med en sak: Styrets arbeidsform (sak 8-13/22). 
 
 
Saker til behandling: 
Sak 1-13/22  Regnskapsrapport pr. 30.9.22 

Administrasjonen presenterte regnskapet pr. 30.9.22. Resultatregnskapet viser et 
underskudd på kr 20 323 000 som er et positivt avvik mot budsjett på kr 1 746 000. 
 
Styrets vedtak: 

Styret tar regnskapsrapport pr. 30.9.22 til orientering. 

 

 
Sak 2-13/22 Virksomhetsoverdragelse IT-sport 

Det vises til vedtak i sak 6-6/22 om sportssystemet, der styret vedtok en intensjon 

om virksomhetsoverdragelse av oppgaver og personell fra NR-IT-sport til DNT. 

 

Styrets vedtak: 

Forslag til avtale vedrørende overføring av drifts- og forvaltningsoppgaver knyttet 

til sportssystemet vedtas. 

 

Sak 3-13/22 Forskrift om fordeling av overskudd fra pengespill på hest 

Det vises til høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 18.10.22 om forslag 

til forskrift om fordeling av overskudd fra pengespill på hest. Høringsfristen er 29. 

november 2022. 

 

Overskuddsfordeling fra pengespill på hest skal baseres på revisorgodkjent regnskap. 

Før fordeling av overskuddet skal det om nødvendig settes av midler til annen 

egenkapital hos enerettsaktøren. Det er styret hos enerettsaktøren som avgjør om 

det skal settes av midler til annen egenkapital. 
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Resten av overskuddet fordeles som tilskudd (statsstøtte), dels uten søknad og dels 

etter søknad. Tilskudd til hhv. Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Jockeyklub (NJ) og 

Norsk Hestesenter (NHS) gis som tilskudd uten søknad.  

Tilskuddet til DNT skal fremme norsk travsport gjennom å bidra til dekning av 

arrangementskostnader ved den enkelte travbane, premier til hesteeiere og 

oppdrettere, administrasjon og investeringer i baneanlegg og infrastruktur. Selv om 

LMD ikke har benyttet ordet «gjennomgående» vedr. beskrivelsen av tilskuddet i 

forskriften, kan det se ut som om dette er dekkende for at DNT kan føre tilskuddet 

videre til drifts- og eiendomsselskapene. Dette må imidlertid kvalitetssikres. 

 

Styrets vedtak: 

Styret ga administrasjonen innspill på høring om «Forskrift om fordeling av 

overskuddet fra pengespill på hest» og det videre arbeidet med denne. 

 

Styret ba administrasjonen innhente juridisk betenkning rundt forslaget til LMD 

under punktet om vilkårene for lyd- og bilderettigheter til løpsarrangementene. 

 

Sak 4-13/22 Terminlisten 2023 

Terminlisten 2023 er behandlet på styremøter 25. mai, 1. september og 29. 

september. På siste møte ble første utkast av detaljert terminliste presentert for 

styret. Utkastet inneholdt 385 løpsdager, femten færre enn endelig terminliste for 

2022. Styret vedtok å sende utkastet på høring til DS’ene og travforbundene. 

Utkastet ble sendt ut på høring 30. september, og fristen for tilbakemelding ble satt 

til 14. oktober.  

Med bakgrunn i innspill under forrige styremøte, samt fra driftsselskapene og andre 
høringsmottakere, ble det foreslått en økning på fem kjøredager fra høringsutkastet: 
 

• To dager på Varig Orkla Arena 

• En dag i Harstad 

• En dag i Bergen  

• En dag på Bjerke 
 

I tillegg inneholdt forslaget enkelte flyttinger fra høringsutkastet.  
 

Styrets vedtak: 
Forslaget til terminliste for 2023 vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta 
små justeringer ved behov. 
 

 
Sak 5-13/22  Innmeldingsberettigelse klasseløp 

Hestene Cash Coming Up og Get It Up ble født av sine norskregistrerte mødre i 

Danmark i 2020. For å kunne oppnå fulle rettigheter i Norge måtte føllene komme til 
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Norge innen 30. juni 2021, og kopi av tolldeklarasjon måtte sendes DNT. Så skjedde 

ikke, og oppdretter av begge hestene mistet retten til oppdretterpremier, samt at 

hestene mistet sin startberettigelse i klasseløpene.  

Høsten 2021 ble begge hestene solgt på auksjon på Åby. Get It Up ble kjøpt av 

svenske eiere, og står oppstallet der. Cash Coming Up ble innkjøpt av norsk hesteeier, 

og befinner seg i norsk trening. 

Til tross for at hestene i henhold til regelverket har blitt strøket fra klasseløpene kom 
de med i uttrekket over gjenstående hester som publiseres på travsport.no. Nye 
eiere har naturlig nok levd i den tro at hestene har vært innmeldingsberettiget i 
klasseløpene.  
 
Styrets vedtak: 
Hestene Cash Coming Up og Get It Up gjeninnsettes som innmeldingsberettigete i 

klasseløpene mot innbetaling av samlet innskudd som er forfalt til nå. 

 

Sak 6-13/22 Prosjekt Banestruktur  
Det vises til sak 2-8/22, 5-10/22 og 4-11/22. Dette er en sak der det både er svært 
ulike meninger og mye følelser i organisasjonen. Det betyr at det i ettertid kan stilles 
spørsmål om motivet til de som har utarbeidet et mandat. For å styrke tilliten til et 
slikt arbeid, foreslås det derfor å benytte en profesjonell part allerede i utarbeidelsen 
av forslaget til et mandat, samt til utredning av hvilken kompetanse som behøves i en 
prosjektgruppe. 

  

Styrets vedtak: 

Det etableres et forprosjekt med mål om å utarbeide et mandat til en 

prosjektgruppe for å anbefale en framtidig banestruktur, samt identifisere hvilken 

kompetanse prosjektgruppen bør inneha. Oslo Economics engasjeres til arbeidet 

med forprosjektet, med en tidsfrist for presentasjon til styremøte 9-10. desember. 

 

Sak 7-13/22 Regler for storløp ponni 

Etter forslag fra organisasjonsledd i DNT foreslår administrasjonen å opprette egne 

klasseløp for ponnier, dvs. Ponni-Kriterium og Ponni-Derby, etter mal fra Sverige. 

Ønsket oppstart er høsten 2023, og med avvikling på nye Varig Orkla Arena.  

Hensikten er å styrke det norske oppdrettet av travponnier, og la utøverne få 

muligheten til å begynne med ungt og nytt materiale. Unge ponnier er ofte rimeligere 

i innkjøp, men krever mer innsats. Med løp som Kriterium og Derby, kan dette være 

et motiverende mål.  

Forslaget har vært til høring i ponniutvalgene, og tilbakemeldingene er at ponni-

Norge ønsker å innføre løpene.  
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Styrets vedtak: 
Det opprettes Kriteriums- og Derbyløp for ponnier etter administrasjonens forslag. 
Norgesmesterskapene for ponni forbeholdes norskfødte ponnier fra og med 2026. 

 

 
Sak 8-13/22 Styrets arbeidsform 

Styret diskuterte arbeidsform og mediehåndtering. Styret er enig i at det bør utvises 
en grad av forsiktighet i ekstern kommunikasjon i forkant av saksbehandling.  
 
Styrets vedtak: 

  Styret tok saken til orientering. 

 

Orienteringssaker: 

1. Protokoll fra styremøte nr. 12/22  

2. Status Hest pr. 30.9.22  

3. Protokoll fra møte i DNTs Kontrollkomité 11.10.22  

4. Status økonomitjenester  

5. Status IT-tjenester  

6. Orientering fra avholdte forbundskonferanser  

7. Orientering fra møter i UET  

8. Travtrenerutdanningen  

9. Andelslag  

10. VM Yonkers 

 

 

Oslo 26. oktober 2022 
 
 

Styret i DNT 
 

 
 
Erik Skjervagen        Øistein M. Andresen              Margrete Dysjaland 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 
 

Petter Baalsrud                 Kari Agerlie              Roy Kristiansen 
Styremedlem       Styremedlem              Ansattes representant
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