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Gode venner av hestesporten, æresmedlemmer, de med hederstegn og ikke minst innbudte 

gjester. Velkommen alle sammen. Vi starter denne dagen med ett minutt stilhet for å minnes de 

som har forlatt oss i året som har gått. 

I dag vil jeg begynne med det samme som på generalforsamlingen i 2018. Som dere har hørt mange 

ganger i dag og som jeg kan avkorte på grunn av det, dere hører hvilken styrke det er fra prinsessen 

sin side, det er at vi har en fellessammenslutning med 13.000 medlemmer. Dere hører det samme 

fra stortingspolitikerne. Det dere ikke hører, det er faktisk at disse politikerne, de stikker av med 

40% av nettoresultatet til Norsk Rikstoto. Det er en utfordring, og det er det vi driver og arbeider 

med. Det er den som vil bestemme hvordan det er og sånn som situasjonen er i dag, så er det 

politikerne som må hjelpe oss så vi kan bli satt i stand til å bli en god bidragsyter til samfunnet på 

sikt. Men nå har det gått for langt. For den årelatingen disse 40 prosentene utgjør, den skader nå 

sporten til de grader og den kan i verste fall knuse oss. Det kravet vi har er veldig enkelt. Uhyre 

enkelt. Vi vil bli behandlet på lik linje som annen sport og spill innenfor denne enerettsmodellen 

som vi har. Vi vil være sidestilt med konkurrentene våre. Det kan føre til at vi taper, men jeg regner 

med gode venner, at vi er enig om at vi ikke liker å tape. Vi liker ihvertfall ikke å tape på travbanen, 

men hvorfor skal vi da like å tape på rammebetingelsene våre? Dere hørte hva 

stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås sa. Gå ut og snakk med deres lokale politikere. Det er mye 

viktigere enn at styret snakker med Stortinget. Det er i bunnen (grasrota) i et hvert demokrati 

makta ligger og et samordna krav fra grasrota vil alltid vinne fram.  

I fagpressen har det vært uttalelser etter at finansministeren svarte Stein Erik Lauvås. Og da mente 

man at statsavgiften var tapt. Jeg har ikke delt den meningen og dere hører nå hva Stein Erik sier, 

og jeg skal komme tilbake til det.  

Så er det skjedd en annen ting som også er viktig for oss. Europakonvensjonen mot manipulering av 

sportsresultater, og dermed betingelsene for at Konvensjonen kan tre i kraft er nå oppfylt. Etter 10-

15 år i ødemarken så er den nå ratifisert av så mange land at denne rett og slett nå vil være styrende. 

Den må til på alle land, også inklusiv Norge som har ratifisert dette. De må gjennomføre dette i sine 

lovverk, tilpassa EU strukturen. Dette dreier seg altså om grunnreglene for sport og spill i Europa, 

med bl.a. kriminalitetsforebyggende tiltak. Gratulerer Harald Dørum – du har alt ligget foran. 

Manipulasjon av resultater og ulovlige spilltilbud, krav til spillorganisering og -former, med videre. 

Det er grunn til å anta at flere land nå vil se seg tjent med å være med fra starten av, for å unngå at 

det som etter hvert vil bli et europeisk regelverk utformes uten at man selv sitter ved bordet. Dette 

er altså slik at den som er carrier, altså transportør av informasjon innen bransjen de er ansvarlig for, 

at det de driver med er innenfor konsesjonen og rettighetene. Det kommer vi til å jobbe mye med 

framover.  

På onsdag var det en delegasjon fra Kulturdepartementet på besøk på Bjerke, da er jeg tilbake på 

totalisatoravgiften. De kunne røpe at arbeidet med totalisatoravgiftens fremtid er i full gang. Arbeidet 
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er igangsatt og skjer i samarbeid med Finansdepartementet og Landbruks- og Matdepartementet, 

var signalene som kom fra denne delegasjonen. 

Så la oss gå over til det som har skapt mye uro, ekstraarbeid og ikke minst skadet styrets 

troverdighet det siste halve året. Styret har gjennom tre år arbeidet målrettet med mange og til 

dels tunge saker som ikke gir resultater på kort sikt. Samhold og tålmodighet er viktige elementer 

når styret som kollegium går på slike enkeltsaker. Flertallet i styret har klart å håndtere dette etter 

min oppfatning på en glitrende måte. Vi har hatt god kontakt, delt på informasjon og fakta. Men så 

har altså min nestleder gang på gang i det siste halve året enten gått ut i media uten å informere 

oss andre på forhånd eller satt sin leder i forhørsposisjon. Da blir arbeidsdagen som leder 

utfordrende. Når man tror mer på «rykter på bygda», enn faktainformasjon kommet frem i 

styremøter, så ødelegges styrets troverdighet. Detaljer omkring disse tingene skal jeg komme 

tilbake til under dagsorden valg.  

Min lederstil har fått bred dekning i fagbladene de siste månedene. Hvis jeg skal summere opp, sett 

fra mitt ståsted, så er det meste av kritikken kommet fra enkeltpersoner og mindre grupperinger 

som ikke er enig i de vedtak som er enstemmig fattet av styret. I de fleste tilfeller opplever jeg at 

kritikken bygger på sterke egeninteresser, slik jeg ser det. Det er ikke slik at jeg ikke gjør feil, men 

det er en leders oppgave å få gjennomført de vedtak styret har vedtatt. Jeg føler jeg må minne 

forsamlingen om at et vedtak gjelder til neste vedtak er fattet. Er du en del av kollegiet som skal 

fatte vedtak er det din forbannede plikt å reise saken på nytt internt i kollegiet hvis det er ubalanse 

og ALDRI, ALDRI i fagpressen eller på andre møteplasser. Hvis noen velger å gå på egenhånd oppnår 

man bare å svekke kollegiets troverdighet. Troverdighet er styrets viktigste verktøy hvis vi skal 

lykkes. Hvis noen begynner å vingle så er det særinteressene som vinner. Særinteresser om det er 

til sak eller tillitsverv gjør oss alle blinde. 

Vi har fått noen runder rundt Weums Corner også, som har blitt godt mottatt ute blant 

medlemmene, men enkelte som er sentralt plassert i vår organisasjon har også kritisert innholdet 

og påstått at den styrer for sterkt politikken. Dette er for meg en stor misforståelse fordi det som 

kommer i corner er informasjon. Eller et sted der jeg som leder kan lufte tanker for å måle 

reaksjoner før saken eller sakene settes opp på styrets bord. Dette er en arbeidsform som jeg 

mener er bra for å få åpenhet i organisasjonen. I det siste har jeg valgt å legge Weums Corner død. 

Hvis jeg fortsatt er en del av DNT styret etter denne generalforsamlingen vil corner gjenoppstå. 

Tiden får vise det. 

Prosjekt Ungdomstrav 

Siden siste generalforsamling har vi hatt suksess med prosjektet «Ungdomstrav». Målet er å legge 

til rette for og skape et godt ungdomsmiljø. Dette vil bidra til personlig og hestefaglig utvikling for 

ungdommer på alle nivåer i norsk travsport. Det skal satses på et bredt ungdomsløft, hvor ungdom 

skal få muligheten til å ta ansvar og gis handlingsrom til å forme sitt eget aktivitetstilbud og 

fellesskap. DNT har gitt økonomisk støtte til forbundene i 2018, øremerket det til 

«ungdomsaktivitet». Tilskudd tildeles for etablering av forbundsvise ungdomsforeninger og 
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driftstilskudd for foreninger som er etablert. En stor takk til Marius fra administrasjonen og Cecilie 

fra styret som har gjennomført dette på en glitrende måte. 

Til Start-programmet 

Programmet utvikler seg stadig til å omfatte flere og flere hester på tross av nedgang i 

populasjonen. Dette har kommet for å bli og vil også fremover være en prioritert del av DNTs 

aktiviteter. 

Helse, doping og velferd 

Dette området trekker jeg gjerne frem av flere grunner. For det første vil dyrevelferd stadig bli 

viktigere i samfunnet. Det gjelder utvikling og dyrenes posisjon i hverdagen. Hele samfunnet er 

glade i dyr og det er ekstremt opptatt av at de blir behandlet på en god måte. Vi får stadig sterkere 

fokus på våre aktiviteter fordi vi bruker dyrene til å konkurrere med. På kort sikt fremkommer dette 

gjennom samfunnets arbeid med lover og regler. Norge er blant de ledende på området. 

Dopingarbeidet er et annet område vi er verdensledende på. Det vi representerer på dette området 

har fått mye skryt og oppmerksomhet ute. Innen den Europeiske Travunionen ser vi flere og flere 

land følger opp vår måte å utvikle sine systemer på. En stor takk til de ansatte innen dette området 

som viser veien videre på en utmerket måte. 

Det er dette arbeidet som gir oss mulighet og respekt i samfunnet og derved gir oss anledning til å 

konkurrere slik vi gjør i dag. 

Sosiale medier 

Facebook og andre sosiale medier har et stort spillerom for personangrep før de griper inn, selv om 

både Personopplysningsloven og Åndsverksloven har bestemmelser som hver og en skal forholde 

seg til før publisering på nett.  

I det året som har gått har debattene til tider vært heftige i enkelte grupper på Facebook. Der har 

både DNT som organisasjon, styreleder, tidligere og nåværende ansatte fått kritikk som til tider er 

på grensen til personforfølgelse. Noen er spesielle der de som er ute faktisk har flere hatter, også 

inne fagpressen. Kjære dere la oss ha som mål at vi sammen klarer å rydde opp i det som har vært 

den siste tiden. Dette er vårt felles ansvar og det er faktisk hestesportens ansikt utad. 

Tildelingsbrev for 2019 fra Norsk Rikstoto 
Tildelingsbrevet skal jeg ikke bruke mye tid på. Minner dere bare om at tildelingsbrevet som vi 
arbeider etter nå, det har gjort at vi er i ferd med å få et reindyrka driftsselskap for spill, altså Norsk 
Rikstoto og at vi skal levere og ha kontroll på resten. Og det er det som også omhandler en del av 
de elementene som vi skal komme tilbake til.  
 
Saker som har vært med i styrets arbeid hele året 
Sektoravgiften under Landbruks- og Matdepartementet, det er den store saken og den har dere 
hørt om flere ganger, det er ikke noe vits i å gjenta. Denne merknaden den er der. Dere hører at de 
kvitterer nå, at det er arbeid på gang. Det kommer stadig signaler så saken er absolutt ikke 
avsluttet. Denne flertallsmerknaden den kommer til å gå sin gang, så lenge det er nødvendig for å 
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komme fram. Og det er mange rykter. Hvis man skal lage et estimat så er det rykter om at de 
begynner å ta dette i seksjoner så får vi krysse fingrene. Håper vi kanskje får første seksjon alt i 
mai/juni. Det vet vi ikke. Jeg har prøvd å få til en lekkasje på dagens møte men det gikk ikke for de 
var vel redd for å ikke få tilgivelse som de eventuelt får på landsmøte i Kristelig Folkeparti når 
regjeringsmedlemmene lager lekkasje. Men det har ikke vi anledning til, så vi får bare hjelpe 
hverandre til å stå på. 
 
Den norskfødte sportslige fremgangen i 2018 ble kronet med norskfødt vinner av Oslo Grand Prix. 
Et nytt bevis for fremgangene var 2. plass i Prix De Amerique rett over nyttår. Gledelig var det også 
at flere norskstasjonerte og norskfødte hingster fikk god oppslutning blant hoppe-eierne i 2018. At 
det er grobunn for norskstasjonerte hingster, er positivt for bredde og aktivitet og det må vi prøve å 
ta i vare.  

Også kaldblodshestene har stått for solide prestasjoner, blant annet med seier i Elitkampen på 
Solvalla. 

Antall bedekninger og fødte føll har derimot noen gråe skyer. Dette gjelder begge raser. DNT har 

som forvalter av den særnorske rasen kaldblods, et spesielt ansvar for rasens fremtid. Den 

pågående revidering av avlsplan, har tydeliggjort at utfordringene rasen står overfor må håndteres 

med nøysom hånd. 

Den enorme kvalitetsforskjellen på kaldblods unghestene blir stadig mer utfordrende for hele 

rasen.  Derfor vil det fremover være behov for å ta kaldblodssporten i den retningen man mener er 

best mulig for rasen. Den kan selvfølgelig gi større forskjeller. En liten start på dette arbeidet, ser 

man i den reviderte utgaven av sportsplan 2017-2022 som nå er på nett. 

Salmonellasmitte har også vært en stor utfordring i perioden. 

Tilslutt i denne sammenheng vil jeg nevne opprettelsen av Avlsfond, som skal skape et kjøpe behov, 

spesielt for de hestene som er middels attraktive i markedet. Og det er i gang. 

Så er det en del på de tunge omstillingssakene. Det er nødvendig å minne hverandre om hva som 

var hovedtema når vi overtok som styre i DNT. Det var: Rydd opp i økonomien og få frem en 

strategi for en ny tid. Begge deler er nå på plass men slike veivalg skaper uro og belastninger i de 

miljøene som ønsker alt som før. Min påstand er at styret har stått samlet bak sine vedtak. Også i 

saker som Nord-Norge, Trøndelag, Bjerke og Drammen. Det er først når det begynner å bli press fra 

enkeltpersoner eller mindre grupperinger at noen i den siste tiden har gått direkte til pressen. Det 

er uheldig og det er rett og slett veldig vanskelig, for det gjør kollegiet mindre troverdig. Det vil 

alltid være slik i dårlige tider der økonomien er dårlig, der strategien er usikker, framtida enda mere 

usikker. Da vil det skje slike ting. Det må vi bare innse og vi må prøve å stå sammen i åpne prosesser 

for å få det videre.   

Styret har arbeidet med Norsk Trav AS gjennom denne perioden, helt siden siste generalforsamling. 

Første gang denne saken ble drøftet i Landsrådet var 17. juni 2017. Et uttrykk er betegnende for 

dette arbeidet. Vi har valgt en strategi som fører risikoen til belastning sentralt og verdi og strategi 

lokalt/regionalt. Det er det som ligger i grunnmuren for det arbeidet som går på Norsk Trav. 
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For det første skal Norsk Trav arbeide med all form for forretningsvirksomhet som vår organisasjon 

på 13000 medlemmer driver med. For det andre så vil en slik organisering sikre oss bes0t mulig i 

forhold til merverdi og skatt. Mål: Ingen flere rettsaker innen merverdi og skatt. For det tredje så 

har vi så langt hatt den holdningen at DS ene sin tilknytning til Norsk Trav skal være frivillig. 

Hvordan vil dette være mulig? Etter lange drøftinger og analyser har ekspertene begynt å bli enige 

og vi ser konturene av det arbeidet. 

Det første som skal skje nå er å ansette daglig leder av Norsk Trav. Dette vil skje i nærmeste 

fremtid. Deretter må de driftsselskapene som skal inn under Norsk Trav være rendyrkede selskaper 

som leier ferdig preparerte baner fra eiendomsselskapene. Det nye styret må prioritere dette og 

besøke alle banene så raskt som mulig. De nye DS ene skal gjennomføre arrangement, drive 

markedsføring og søke alternative inntektskilder.  

La meg gratulere Innlandet og Biri. Jeg var der på generalforsamling for to dager siden. De hadde en 

egenkapital, altså egen inntektsstrøm som utgjorde 40% av den totale inntektsstrømmen i 

driftsselskapet Biri. Det synes jeg dem fortjener en applaus for. Det er dit vi må alle sammen.  

I forbindelse med omorganisering av driftsselskapene er det startet opp en pilot der Biri, Bjerke og 

Momarken deltar. Målet er å vurdere om det finnes bedre samarbeidsmuligheter enn i dag. 

Arbeidet vil skyte fart når daglig leder av Norsk Trav er på plass. Det er på plass rett etter 

generalforsamlingen, ved første høve når det nye styret er valgt og setter sitt første styremøte. 

Det har også vært ført uformelle samtaler mellom Bergen og Forus i denne sammenheng. Her er 

det ikke satt i gang noe prosjekt. 

To ord om Tengsareid-saken. Denne saken har fulgt sporten som et mareritt over lang tid. Den har 

vært gjennom alle tre mulige rettsinstanser og vi venter nå på skattedirektoratets tolkning av 

domspremissene i høyesterett. Før dette er avklart må vi sitte musestille. Enkelte signaler går ut på 

en mellomløsning, der det må være mulig å komme videre for begge parter. Men her er ingenting 

avklart selv om vi fikk beskjed om at vi skulle få tilbakemelding på vår henvendelse før påske.  

Nord-Norge har vært oppe i det siste. Det er jo ikke første gang. Landsdelen fornekter seg ikke 

heller i det året vi har bak oss. Så fort noen saker er ryddet av vegen dukker nye utfordringer opp. 

Det ser ikke ut til å noen ende ta. I hele perioden er det gang på gang slått fast at hovedbane er 

Harstad, men med fire totokjøringer i Bodø hvert år. Likevel er det grupperinger som sender alle 

typer rykter inn i miljøet. Dette undergraver landsdelens troverdighet og vil over tid skape 

usikkerhet om hvor lenge resten av trav-Norge vil yte like mye av felleskapets midler som vi gjør nå. 

At travbanen i Fauske er solgt tilbake til kommunen som den ble kjøpt fra skaper også støy. Her 

brukte partene eksterne advokater og man kom frem til en balansert avtale. Ledige midler ble satt 

inn i anlegget på Bestemorenga. Likevel blir enkeltpersoner hengt ut som kjeltringer selv om de 

bare ryddet opp. Det er trist og setter organisasjonen i et dårlig lys sett utenfra. 



DNT Generalforsamling 2019 

 
Midt-Norge Travforbund. I dette området er en sak som har vært overordnet alt annet i flere år. 

Leangen er solgt og det haster å finne en ny arena. Det er vel ingen sak som er nærmere 

«DØDSSYND» enn å selge matfatet før du er sikker på hvor du skal for å overleve på en god måte 

etter salget. Saken blir ikke bedre over tid når hovedkontrakten ikke er sikret mot prisstigning. Med 

andre ord - vi taper investeringskapital for hver måned som går uten at vi får fotfeste for å bygge ny 

bane. 

Malvik ble på ekstraordinær generalforsamling i Midt-Norge valgt som førstevalg og arbeidet mot 

kommunen ble aktivert gjennom opprettelse av egen styringsgruppe, ledet av Per Tronstad, 

underlagt styret i eiendomsselskapet, ledet av Per Tronstad. Denne saken har fått enorm 

pressedekning, både i fagpresse og lokal presse. Det man kan fastslå i ettertid, er at de interesser 

som har hatt de mest upresise, usanne påstander har seiret. Dette gjelder ikke bare eksterne 

miljøer, men også grupperinger internt, som aldri har hatt som mål å støtte opp om lovlig fattede 

vedtak. 

Et annet forhold som ble avgjørende, er hvordan Arbeiderpartiets styre og partigruppe har håndtert 

denne saken opp mot annen gangs politisk behandling. For meg som har vært medlem av dette 

partiet i mer enn femti år er det to forhold jeg vil bemerke. 

Alle var klar over at Aps kommunestyregruppe var delt i sitt syn på travbane. Da er det etter min 

oppfatning dødssynd av den politiske ledelse å ikke prioritere å møte i medlemsmøter som 

behandler slike saker der medlemsmassen er splittet. 

Det andre som virkelig skuffet meg, det var det arbeidet AP hadde gjort i forkant av ARESAM møtet. 

ARESAM er areal- og planleggingsutvalget for kommunen. De brukte påstanden at Fylkesmann 

hadde sagt nei og det var grunnlaget for å stemme mot travbanen i annen gangs politisk 

behandling. Det er ikke sant, absolutt ikke sant. Men det er feigt. Fylkesmannen har hatt merknader 

til travbane. Men ved et aktivt politisk vedtak i Malvik ville Fylkesmannens rolle bli å gå over til å 

være meklingsmann. At Arbeiderpartiet velger en løsning som vi ikke ønsker oss må vi respektere, 

men å gjemme seg bak andre forvaltningsmessige organer gjør at jeg mister mye av respekten for 

det paritet som har betydd så mye for meg. Kommunestyret sluttbehandler saken 29. april, jeg 

håper AP kan ha en bedre forklaring som kan stå på egne bein da. 

DNTs rolle i denne saken har vært og vil være å stille seg bak lovlig fattede vedtak i Midt-Norge 

Travforbund. 

Så til Bjerke Travbane Eiendom AS. Den har blomstret opp mye i den siste tiden. Og det er sikkert 

godt kjent nå, men arbeidet med denne saken startet alt i 2010 og skjøt fart i 2012 da det ble 

vedtatt å selge parkering nord med muligheter for utvidelser sørover. Etter denne tid kjøpte man 

Nannestad for å overføre treningsaktivitetene fra Bjerke til Nannestad. Status i prosjektet har vært 

fulgt opp med aktive vedtak i styret i BTE og behandling i DNT styret mange ganger. Det har også 

blitt referert status på hver eneste generalforsamling i BTE gjennom hele perioden. 
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De som startet dette – det synes jeg kom godt frem i Trav og Galopp i går, på nettsiden deres, der 

de jubilerte at det var 10 år siden uttalelsene om at det skulle bli racingbane på Bjerke.  

Det som blir igjen på Bjerke er ponni- og ungdomsaktiviteter. Treningsforholdene vil forringes på 

Bjerke fordi vi ikke lenger får rullerende avtale med Oslo Kommune. Grunnen er at Refstad Skole 

vurderes for utvidelse. Treningsløypa som ligger på kommunens område får vi bare fornyet ett år av 

gangen. 

Trenerne som er på Bjerke i dag har fått tilbud om å flytte til Nannestad med svarfrist 1. september. 

Oslo Travklubb har protestert men ikke kommet med noen konstruktive forslag så langt. Det var 

også oppsummeringen da vi hadde åpent møte. DNT-styret har valgt å gjennomføre de vedtak som 

tidligere er fattet. Parkering Nord og 40 mål sørover er derfor solgt.   

Økonomiske nedskjæringer 2019. Vi har hatt store utfordringer. Vi må minne hverandre om at i de 

tre siste årene så har vi klart å holde premiematrisen, vi har faktisk klart til dels å øke den. Og det er 

også med goodwill i Norsk Rikstoto. Vi fikk et budsjett som vi kunne leve med, men det viste seg jo 

at Norsk Rikstotos omsetningssvikt ble stigende. Worst case kunne vi snakke om 400 millioner i 

2019. Det tror ikke jeg noe på. Men vi fikk i hvert fall et innspill der vi skulle spare 25 millioner 

kroner. Vi håndterte dette i styret i går. Det kommer til å gjøre vondt. Men jeg tror jeg kan gå så 

langt å si at vi tar balansepunktet i to jafs. Det ene er på bakgrunn av hestepopulasjonen, så avlyser 

vi 14 lunsjtrav annet halvår 2019. De fleste av dem på Bjerke. Det blir noen små endringer på de 

andre banene, men det må vi komme tilbake til. Det andre tar vi på balansen på 

sentralorganisasjonen, men i balansen da må dere huske på – i balansen i sentraladministrasjonen 

så ligger det også elementer som er viktig for dere ute. Slik at det kommer til å gjøre litt vondt, men 

så langt jeg kan se nå, hvis det ikke kommer flere runder, så skal vi klare dette. Vi skal klare å holde 

tilnærmet helt ryddig premiematrisen slik den er lagt ut for 2019. Men dette er risikosport. For da 

har vi «høvla» så hardt at det skal ikke store bevegelse til før vi har utfordringer som vi ikke har 

oversikt på i dag. Sånn er det.  

Så over til en annen sak som jeg vet at dere er veldig opptatt av. Det er inntektsfordelingsmodellen. 

Den har vi arbeidet en god stund med. Og hvis du tar ut den ene skuffen i kommoden og kikker 

nedi, så ligger det mange forslag. Men utviklingen økonomisk, strategisk og ikke minst avtalemessig 

mellom DNT, Norsk Rikstoto, Norsk Trav AS og samtlige driftsselskaper, den må være på plass og 

sikra for hvordan pengestrømmene skal gå før vi kan sluttføre inntektsfordelingsmodellen. Men den 

er høyt prioritert og det er en målsetning, hvis mulig, å ha den ferdig første halvår 2019, men vi har 

opsjon på å beholde den ut 2019. Det arbeidet kommer til å bli tatt godt var på tror jeg.  

Så til slutt noen få ord om framtida. Det ser ganske svart ut, men jeg vet hvilken stor styrke som 

finnes i travet, i hestesporten – hvis vi får den til å gå i takt. Hvis vi får den til å gå i takt. Det er at vi 

blir disket for ureint trav i samfunnet som er vår største utfordring. Hvis vi kan prioritere noen få 

områder og bli enig om at det skal vi kjøre, så ser jeg lys i tunnelen. Jeg har ikke gitt opp håpet om 

statsavgiften, jeg har ikke gitt opp håpet om å lage planer som også vil få innvirkning på hvordan 
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spenningsforholdet vil være framover mellom Harald Dørums spillselskap og dere som 

representanter for sporten. Vi har mange utfordringer og det er også Harald Dørum klar over. Og 

det er det som er, fordi vi er i den ubalansen. Harald Dørum er i ubalanse på inntektssiden, for den 

stuper, og så må man se på kostnadssiden. Vi er i ubalanse fordi vi har for lite hester til å levere 

løpstilbud som Harald Dørum skal tjene penger på. Og det i seg selv er en utfordring. Så har det blitt 

gjort noen forsøk. Vi kan ta noen eksempler på det. Vi som sitter sentralt og ser dette, først og 

fremst i sporten, vi ser at det er løpshester vi trenger. Så vil vi kjøpe inn løpshester. Hvis vi kjøper 

inn løpshester, hvem protesterer da? Jo dem som driver avl nasjonalt. Hvis vi lar være å kjøpe 

løpshester, hvem klager da? Jo da klager Harald Dørum, han får for dårlige spilleløp. Man trenger 0 

poeng i dag for å melde. Dette kommer til å gjøre litt vondt, men hvis vi klarer den dugnaden så ser 

jeg ei god framtid for norsk trav, for norsk hestesport. Men da må vi bruke alle de ressursene vi 

bruker riktig mot felles mål. Vi kan ikke være bare opptatt av hva som tjener meg som individ, men 

saker som berører hele gjengen.  

Jeg kan være dum som et brød på enkelte områder. Og det kan godt hende dere synes jeg er dum 

som et brød som styreleder også, men som styreleder er jeg forplikta til å prøve å få dere til å gå i 

takt. For jeg har ingen verdi for travets framtid. Jeg er et talerør for dere så lenge dere vil ha meg. 

Makta – som dere hørte også Stein Erik fremførte - makta ligger nede hos grasrota. Og det er den 

dagen vi begynner å prate travet opp og tar tak i våre politikere på alle nivåer, så går dette som kniv 

i smør. Og den dagen vi kommer i den situasjonen, da må vi huske på at vi har kommet et stykke. 

Første møtet vi hadde da jeg ble med i kollegiet, da fant vi ut at vi hadde en risiko på 50 millioner. 

Nå har vi i hvert fall økonomisk kontroll. De eneste innen selve driftsapparatet som har problemer, 

det er driftsselskapene fordi provisjonen har vridd seg så voldsomt i dagens 

inntektsfordelingsmodell. Så er jeg sikker på en ting at nå er det en god del av dere som vil 

protestere. Si «den tullebukken der, nå driver han med noe sånt igjen. Han har sikkert noen 

egeninteresser i det.» Mine egeninteresser» ligger i en eneste ting, en eneste ting. Og det er at vi 

skal møtes om 5 år å si: «Den dugnaden vi gjorde i 2019 og i 2020, den dugnaden gjør at vi fortsatt 

kan kose oss». Det som er nøkkelen, også for de som skal komme inn i denne kjempeflotte sporten, 

det er at det er moro å gå på travbanen. Jeg er så gammel at jeg husker å være på travbanen, både 

på 60-tallet og 70-tallet. Den gleden som var tilstede da, både på publikumsplass for det var folk, og 

ikke minst i hesteringen der alle var glade fordi vi hadde hester. Alle var glade på vegne av naboen 

for han vant, alle var glade for å hjelpe hverandre. Vi kjørte til og med sammen mest mulig, for å 

kose oss til og fra travbanen. Den tiden og den strukturen kommer ikke tilbake fordi samfunnet har 

forandret seg for mye. Tenk på hvis jeg kjørte siste løp på 70-tallet på Bjerke, da var jeg hjemme på 

Modum halv tre om natta. Halv tre om natta. Men vi var glade for det. Men i dag med firefelts 

motorvei fra Hamar ned til Kristiansand, så må vi tenke på hvor mye vi bruker for å holde alt sånn 

som det er i dag. Jeg må be dere i hvert fall om å tenke på det. Så veit jeg at en del av dere mener at 

vi bør ha alt som det har vært før. Den debatten får vi ta underveis, men jeg vil på vegne av styret si 

at 2019 har vært et utfordrende år. Vi får ta med fra sist generalforsamling. Oppsummert må jeg si 

at vi får en del kritikk for at det ikke går fort nok, men jeg kan love dere at hadde det gått enda 
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fortere så hadde vi fått kritikk da også. Fordi det må modnes, alle saker i en medlemsorganisasjon 

må modnes. Det er hovedgrunnlaget for at vi skiller sport, organisasjon og forretning. Det nytter 

ikke lengere å drive en forretning inne i organisasjonen. Det er livsfarlig og det veit i hvert fall dere. 

Noen av dere har jo tilknytning til landbruket. Til Bondelaget, til Tine, utviklingen av Tine og 

Felleskjøpet. Det går ikke an å kopiere, men det er akkurat de samme utfordringene vi står ovenfor.  

Lykke til med debatten. 

Takk! 
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