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VELKOMMEN TIL 
VÅRE BUTIKKER!

NETTBUTIKKEN MED NYE TILBUD HVER UKE!

LETT Å HANDLE 
MED MOBIL!

FRI FRAKT!
VED KJØP OVER 599 KRONER

GRATIS RETUR!
65 DAGERS ÅPENT KJØP

PRISLØFTE!
VI TILPASSER VÅRE PRISER 
ETTER ANDRE NETTBUTIKKER

FINNTACK MOMARKEN 
I TILLEGG TIL ET BREDT SORTIMENT, TILBYR VI OGSÅ

 REPARASJON AV VOGNER, HJUL, SELER OSV. 

Torgeir 404 82 004   Tlf. 69 89 04 32

Hans Martin Johansen fortsetter i teamet!

momarken@fi nntack.com

FINNTACK BJERKE 
NORDENS STØRSTE SPESIALBUTIKK INNEN TRAVUTSTYR

Tiril 954 94 385   Tlf. 22 64 08 86
bjerke@fi nntack.com

NY BUTIKK!

HANDLE PÅ WWW.FINNTACK.NO
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LEDER
SVEIN MORTEN BUER – Generalsekretær DNT

VELKOMMEN TIL
DNTs TRAVINFO 2017
Når vi nå skriver 2017, så er det et år med 
forhåpninger. Da vi gikk ut av 2016 så var det med 
visshet om at norske travhester aldri før har stått 
seg så bra internasjonalt som akkurat nå. Det er 
ingen grunn til å tro at 2017 skal bli noe dårligere. 

Norske oppdrettere har bevisst satset på kvalitet. Tidlig håndtering 
og temming, samt god kunnskap om unghesttrening har virkelig gitt 
resultater. Det er bare å glede seg til fortsettelsen for disse fantastiske 
hestene. I tillegg er vi overbevist om at nye norske stjerner vil lyse i den 
nasjonale og internasjonale travsporten i år.
 
I hånden sitter dere med DNTs Trav Info 2017, der dere vil finne de 
viktigste opplysningene om norsk travsport. Her er det informasjon om 
sentralforbundet, lokale travforbund, lag, komitéer, samarbeidende 
organisasjoner, travbaner, terminliste for hele året, samt både 
storløpsterminliste og V75-terminliste.
 
I tillegg finnes de viktigste bestemmelsene som løpsreglementet, 
ponnireglementet, dopingreglementet, registreringsreglementet og 
lisensreglementet. En alfabetisk oversikt med kontaktopplysninger til 
våre trenere er på plass. Vi har også adresser og telefonnumre til andre 
lands sentralforbund med i denne publikasjonen.

Vi ønsker alle elskere av travsporten lykke til i 2017!

Med vennlig hilsen
Svein Morten Buer
Generalsekretær, Det Norske Travselskap

Ansvarlig redaktør: Jan Hedrén, DNT – jan.hedren@travsport.no

Design, trykk og grafisk produksjon: Sax Media & Design as

Opplag: 5000 ex

Forsidefoto:  aln.se. Tekno Odin setter verdens-rekord 1.19,1a/2140 
på Färjestad 01.10.2016.
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Det Norske Travselskap (DNT) har til formål å fremme en sunn og koordinert 
utvikling for norsk travsport og ut vikling av slike hesteslag som ansees skikket 
til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest. Arbeidet skal preges av 
frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; åpenhet, tillit, fair 
play og respekt.

HEDERSTEGN
Åke Isberg, Sverige
Carl Andersen, Danmark
Arne Kristiansen, Oslo og Akershus
Helge Gundersen, Agder
Bjørn Trandum, Buskerud
Vegard Thune, Oppland
Hans Petter Kvåle, Midt-Norge
Arve Rolstad, Oppland
Sigmund Hansen, Midt-Norge
Arne P. Kynningrød, Østfold
Brede Killingmo, Oslo og Akershus
Olav Stangeland, Rogaland
Terje Borstad, Oslo og Akershus
Gunnar Gjelsås, Vestfold
Anders Vikse, Rogaland
Ole Haug, Midt-Norge
Sverre Stang, Østfold
Ola Fossestøl, Agder
Ole H. Stastad, Oppland
Sonja Håvåg, Vestenfjeldske
Olav Henneseid, Telemark
Arne Hamre, Vestenfjeldske
Martin Austevoll, Vestenfjeldske

Jan A. Enger, Vestfold
Håkon Moe, Vestfold
Ole Seigerud, Oppland
Reidar Birkeland, Oslo og Akershus
Johan Edland, Oppland
Terje Holm, Oslo og Akershus
Eli Landaas, Rogaland
Liv Haslie, Hedmark
Tore Fyrand, Buskerud
Arne W. Holm, Oslo og Akershus
Bjørn Kåre Herbjørnrød, Vestfold
Elling Gjesdal, Rogaland
Nils Dagestad, Vestenfjeldske
Torbjørn Frøysnes, Agder
Jens Kr. Grønsand, Vestfold
Berit Tveter Alm, Oppland
Arne Gundersen, Hedmark
Mattis Asplin, Buskerud
Kari Blom, Rogaland
Terje Bøe, Nord-Norge
Øistein Eriksen, Oslo og Akershus
Odd H. Johansen, Oslo og Akershus
Finn Hagen, Buskerud

ÆRESMEDLEMMER
Thorvald Skar, Vestfold (1987)
Gaute Gudmestad, Rogaland (1991)

Aagot Stordahl, Oslo og Akershus (2001)
Per Tronstad, Midt-Norge (2007)
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DET NORSKE TRAVSELSKAP
ANSATTE I DET NORSKE TRAVSELSKAP (DNT)

Postboks 194 Økern, N-0510 Oslo – Besøk: Refstadveien 27, 0589 Oslo
Sentralbord, Hestesportens Hus: 22 95 60 00 – Mail: post@travsport.no

ADMINISTRASJON
Fellesmail: post@travsport.no

Svein Morten Buer ................ 900 35 395
Generalsekretær
E-post: svein.morten.buer@travsport.no

Marianne H. Todorovic .......... 479 511 43 
Administrasjonssekretær
E-post: marianne.todorovic@travsport.no

ORGANISASJONSAVDELINGEN
Fellesmail: post@travsport.no

Tore Kristiansen .................... 481 81 227
Organisasjonssjef
E-post: tore.kristiansen@travsport.no

Knut Olav Dahl  ..................... 971 88 130
DU-utvalget, lokale treningsanlegg,
messer, forbund/lag, Til start, lokal-
kjøringer
E-post: knut.olav.dahl@travsport.no

Anette Leiren ........................ 913 00 002
Medlemsregister, organisasjonskurs, 
Prosjekt Ungdomstrav
E-post: anette.leiren@travsport.no

Tove Onshuus ........................ 992 36 979
Ponniansvarlig. Lisens kusk, registrering 
ponni, ponnitravet.no, ponni-instruktører 
og travskoler
E-post: dnt-toveo@travsport.no

Kim Are Sveen ...................... 916 16 725
Kommunikasjonsansvarlig sosiale medier, 
travsport.no, hesteeiere.no
E-post: kim.are.sveen@travsport.no

SPORTSAVDELINGEN
Fellesmail: sporten@travsport.no

Jan Hedrén ........................... 916 04 719  
Sportssjef, løpsbulletinen
E-post: jan.hedren@travsport.no

Jan-Inge Ringen .................... 959 93 533
Premiematrise, oppdretterpremier,  
statistikker, transporttilskudd
E-post: janinge.ringen@travsport.no

Ingvar Høglien ..................... 22 95 60 82
Utenlandsstarter, statistikk,  
løpsprogram baner
E-post: ingvar.hoglien@travsport.no

Hanne Lene Sæbø ................. 926 15 089
Reglement, funksjonærer, utstyr,  
generell informasjon
E-post: hanne.saeboe@rikstoto.no

Anne Malsten  ...................... 22 95 60 76
Lisenser, klasseløp, abonnement  
Løpsbulletin, internett innmelding
E-post: anne.malsten@travsport.no

AVDELING FOR HESTEVELFERD

Anne V. Wangen.................... 905 57 115
Sjefsveterinær
E-post: anne.wangen@travsport.no

Miriam Strand ....................... 959 67 152
Assistent antidoping og hestevelferd, 
VetApp
E-post: miriam.strand@travsport.no

AVLS- OG
SERTIFISERINGSAVDELINGEN
Fellesmail: sertifisering@travsport.no

Laila Stolpnes ....................... 22 95 60 78
Avdelingsleder, Handelsoverdragels-
er,  hestepass, leieavtaler, identitets-
forandringer, auksjon
E-post: laila.stolpnes@travsport.no

Susanne Lindberg ................ 22 95 60 74
Import, eksport, tollpapirer for avl/løp,
treningstillatelser, vaksineregistrering
E-post: susanne.lindberg@travsport.no

Ellen Minge  ......................... 22 95 60 73
Føllregistrering/sertifisering, hingste
holdere, sædstasjoner, import sæd, egen 
hingst på egen hoppe, vaksineregistrering
E-post: ellen.minge@travsport.no

 NB!
NYTT TELEFON

SYSTEM HOS DNT
TLF. 22 95 60 00

(ÅPEN 08:00–15:00)
TASTEVALG:

     1. Sport
     2. Avl– og sertifisering
     3. Andre henvendelser
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STYRET I DET NORSKE TRAVSELSKAP
Knut Weum Styreleder Buskerud 
Elin Bergseth Nestleder Hedmark
Trond Olav Salte Styremedlem Rogaland
Inger-Louise Dølvik Styremedlem Nord-Norge
Cecilie Helen Andersson Styremedlem Østfold
Roy Kristiansen Ansattes representant DNT
Fredrik Eng 1. varamedlem Hedmark
Ingolf Herbjørnrød 2. varamedlem Vestfold
Anette Leiren Varamedlem ansattes rep. DNT

Administrasjon
Svein Morten Buer Generalsekretær
Tore Kristiansen Organisasjonssjef
Jan Hedrén Sportssjef
Laila Stolpnes Avdelingsleder avl og sertifisering
Anne V. Wangen Sjefsveterinær (Hestevelferd og antidoping)

VEDTEKTSBESTEMTE KOMITEER

Kontrollkomiteen
Gunnar Eilefstjønn, leder
Evelyn Stillerud
Johannes Vold
Varamedlem: Jørgen Midtlyng

Avlskomiteen
Tone M. Blindheim, leder (kaldblods)
Ole Ødegaard (kaldblods)
Arild Hansen (kaldblods)
Varamedlemmer for kaldblods: Harald Kvåle og Hans Emil Hansen
Per Erik Hagen, leder (varmblods) 
Ingvild Seljord Eriksen (varmblods)
Nils Otto Bergslien (varmblods)
Varamedlemmer for varmblods: Torger Østråt og Edina Ydersbotn

Domskomiteen
Jens Kr. Grønsand, leder
Inge Tonholm
Per Dag Hole
Varmedlemmer: Jens Ringen, Morten Valstad og Marthe Ottersen 

Appellkomiteen
Lars Borge Andersen, leder
Bjørn Steinar Moe
Bjørn Vethe
Varmedlemmer: Tormod Skåre, Sigmund Skrede og Jan Larsstuen

Valgkomiteen
Hans Tronstad, leder
Gyri Kaasin
Målfrid Vatne
Oddmund Wallevik
Varamedlemmer: Elin Lode, Gunnar Gjerstad og Endre Storhaug

Lovkomiteen
Øistein Eriksen, leder
Tore E. Brath
Ragnhild Tjaum
Varamedlemmer: Bjørnar Høgseth og Kristin Alm

DRØMMER DU OGSÅ OM SEIER 

I KLASSELØPENE!?
Norskfødte hester som registreres ved fødselsmelding hos DNT 
innen 31.12 det året hesten er født, er automatisk innmeldings-
berettiget til Norsk Travkriterium og Norsk Travderby. Dersom 
fødselsmeldingen ikke er hos DNT innen den nevnte fristen, vil 
ikke hesten være innmeldingsberettiget.

Se www.travsport.no for mer informasjon

OVERSIKT OVER

Kriteriet:
Åring 31. januar
Toåring 31. januar
Toåring 31. mai
Treåring 31. mai

TERMINFRISTER

Derby:
Toåring 31. januar
Toåring 31. mai
Treåring 31. mai
Fireåring 31. mai
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SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER

AVLSFORENINGEN FOR NORSKE VARMBLODSTRAVERE (ANVT)
Hjemmeside: www.travavl.no – E-post: info@travavl.no

Per Erik Hagen  ............................................................................... 911 58 225
Leder
E-post: pererik.hagen@budstikka.no

NORSK DAMETRAVFORBUND
Hjemmeside: 
http://www.travsport.no/Organisasjon/Samarbeidende-organisasjoner1/Norsk-Dametravforbund

Berit Tveter Alm  ...............................  924 62 269 / 61 17 28 89 / 61 16 08 60
Leder
E-post: berit.tveter.alm@gmail.com

NORSK HESTEEIERFORBUND
Hjemmeside: 
http://www.travsport.no/Organisasjon/Samarbeidende-organisasjoner1/Norsk-Hesteeierforbund1/

Kjell Aage Øie-Kjølstad  .................................................................. 907 69 816
Styreleder
E-post: roset_s_gard@hotmail.com

NORSK TRAVAMATØRFORENING (NTAF)
Hjemmeside: www.traveren.com

Tor Øyvind Hansen  ......................................................................... 918 82 989
Styreleder
E-post: ntaftrav@gmail.com

NORSK TRAVTRENERFORENING (NTTF)
Hjemmeside: www.travsport.no/nttf

Espen Schem  .................................................................................. 928 10 284
Formann
E-post: post.nttf@gmail.com

VEIKLE BALDER
Hjemmeside: www.veiklebalder.no – E-post: post@veiklebalder.no

Jakob D. Sæthre  ............................................................................ 402 91 800
Styreleder
E-post: unczeb@gmail.com

Ved å avstå fra mønstringsløpene i 2017 er hesten 
berettiget til dobbel premie om den skulle bli premie

plassert i finalene av de løp som inngår i Premiesjansen.

Siste innmeldingsfrist: 30. april 2017
– til sporten@travsport.no

Les mer om premiesjansen på www.travsport.no/premiesjansen

MELD DIN HEST
TIL PREMIESJANSEN!
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OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND
Bjerke Travbane, Postboks 194, 0510 Oslo
Anne Ramstad – dnt.akershus@travsport.no ..................................... 415 01 285

ØSTFOLD TRAVFORBUND
Momarken Travbane, Postboks 260, 1851 Mysen
Elin Kristin Nilsen – dnt.ostfold@travsport.no ............  69 89 35 45 / 917 26 324

HEDMARK TRAVFORBUND
Biri Travbane, Postboks 124, 2832 Biri
Jorunn Signe Ballangrud – dnt.hedmark@travsport.no ..................... 913 69 214

OPPLAND TRAVFORBUND
Biri Travbane, Postboks 124, 2832 Biri
Roy Kristiansen – dnt.oppland@travsport.no .................................... 951 02 511

BUSKERUD TRAVFORBUND
Drammen Travbane AS, Postboks 1600, 3007 Drammen
Birthe Austevoll – dnt.buskerud@travsport.no ................................. 32 21 87 00

VESTFOLD TRAVFORBUND
Jarlsberg Travbane, Postboks 2045, 3103 Tønsberg
Birthe Austevoll – dnt.vestfold@travsport.no .................................... 916 77 274

TELEMARK TRAVFORBUND
Klosterskogen Travbane, Postboks 2664, 3702 Skien
Jorunn Svensson – dnt.telemark@travsport.no .................................. 901 69 815

ROGALAND TRAVFORBUND
Forus Travbane, Bjødnabeen 7, 4033 Stavanger
Lisa K. Johannessen – dnt.rogaland@travsport.no ............................ 414 28 713

VESTENFJELDSKE TRAVFORBUND
Bergen Travpark, 5111 Breistien
Lisa Pickersgill – dnt.vestenfjeldske@travsport.no ............................. 416 96 646

AGDER TRAVFORBUND
Sørlandets Travpark, Traparkveien 30. 4636 Kristiansand S
John Arne Degnes – dnt.agder@travsport.no ................................... 922 85 398

NORD-NORGE TRAVFORBUND
Harstad Travpark, Postboks 5508, 9496 Harstad
Mia Bremer – dnt.nordnorge@travsport.no ....................................... 405 57 730

MIDT-NORGE TRAVFORBUND
Leangen Travbane, Postboks 3911, 7443 Trondheim
Sverre Hosen – dnt.midtnorge@travsport.no .................................... 957 29 911

FORBUNDSSEKRETÆRENE
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TILSLUTTEDE FORBUND/LAG
Oslo og Akershus Travforbund
203 Blaker Travselskap 
205 Fet Travkjørerselskap 
209 Nes Travselskap 
210 Nitelven Travlag 
214 Asker og Bærum Travklub 
215 Aurskog-Høland Travselskap 
216 Oslo Travklubb 
217 Follo Travlag 
218 Øvre Romerike Travlag

Østfold Travforbund
302 Askim Travselskap 
303 Eidsberg Travkjørerselskap 
305 Fredrikstad og Omegn Travselskap 
306 Skiptvet Travselskap 
307 Lyseren Travselskap 
309 Moss Fogderis Travselskap 
310 Råde og Onsøy Travlag 
311 Rakkestad og Degernes Travselskap 
313 Rødenes og Øymark Travselskap 
314 Sarpsborg og Omegn Travselskap 
315 Skjeberg og Berg Travselskap 
316 Trøgstad Travkjørerselskap 
317 Trømborg Travlag
318 Våler og Svinndal Travsport 
319 Halden og Omegn Travselskap 

Hedmark Travforbund 
401 Åsnes og Hof Travklubb 
402 Brandval og Kongsvinger Travlag 
403 Eidskog Travselskap 
404 Grue Travklubb 
406 Ringsaker og omegn Travlag
407 Stange og Romedal Travselskap 
408 Odal Travklubb 
410 Elverum og Omegn Travklubb 
411 Nord-Østerdal Travlag 

Oppland Travforbund
501 Eina Travlag 
502 Gjøvik Travselskap 
503 Hadeland Travselskap 
504 Lillehammer og Omland Travselskap 
505 Randsfjord Travselskap 
506 Toten Travselskap 
507 Valdres Travlag 
508 Vestopplandenes Travselskap 
509 Viken Travselskap 
510 Gudbrandsdal Travlag 
511 Nord-Gudbrandsdal Travlag 
512 Biri og Snertingdal Travlag 
513 Jotunheimen Tråvlag
514 Sør Gudbrandsdal Travlag

Buskerud Travforbund
0601 Drammen og Opland Travselskap 
0603 Hurum og Strømm Travklubb 
0604 Kongsberg Travselskap 
0605 Krødsherad Travselskap 
0606 Modum Travselskap 
0607 Prestfoss Travselskap 
0608 Ringerike og Hole Travselskap 
0609 Simoa Travselskap 
0611 Øvre Eiker Travselskap 
0612 Lier Travlag 
0613 Hallingdal Tråvlag

Vestfold Travforbund
705  Holmestrand  

og Omegn Travforening 
706 Horten og Omegn Travforening 
709 Sande Travselskap 
710 Sandefjord Travforening 
711 Stokke og omegn Travforening. 
713 Tønsberg og Omegn Travforening 
714 Lågen Travlag 
715 Larvik Travlag 
716 Re Travforening

Telemark Travforbund
802 Bamble Travlag 
803 Bø Tråvlag
804 Drangedal Travselskap
805 Gjerstad Travselskap
807 Helgen og Holla Travklubb
809 Øvre Telemark Tråvlag
811 Lunde Travselskap 
812 Mælum og Solum Travklubb 
813 Nes og Omegn Travselskap 
814 Porsgrunn og Omegn Travselskap 
815 Siljan Travklubb 
816 Sannidal Travselskap 
818 Skien Travklubb 
820 Øst-Telemark Travselskap 
821 Fyresdal Tråvlag

Rogaland Travforbund
901 Haugaland Tråvlag 
902 Jæren Travklubb 
904 Rogaland Travselskap 
905 Sandnes og Omegn Travklubb 
907 Stavanger Travklubb 
908 Strand Travklubb 
909 Dalane og Omegn Travklubb 
910 Sauda Travlag 
911 Klepp og Omegn Travklubb
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TILSLUTTEDE FORBUND/LAG
Vestenfjeldske Travforbund
1001 Bergen og Omegn Travselskap
1002  Etne,Ølen og Vindafjord  

Trav- og Hestelag 
1003 Voss Tråvlag 
1004 Hardanger Tråvlag 
1005 Osterøy Tråvlag 
1006 Nordhordland Travlag 
1007 Os Travklubb 
1008 Fana Trav- og Hestesportslag 
1009 Sogn Travselskap 
1010 Sotra Trav- og Hestesportslag 
1011 Nordfjord Travlag 
1012 Sunnhordaland Tråvlag 
1013 Arna Travlag 
1014 Askøy Trav- og Hestesportlag 
1015 Firda Travlag
1016 Kvinnherad Travlag 

Agder Travforbund
1301 Åmli Trav- og Hestesportslag 
1302 Arendal og Omegn Travselskap 
1303 Grimstad og Omegn Travselskab 
1304 Kristiansand og Omegn Travklubb 
1305 Lillesand og Birkenes Travklubb 
1306 Risør og Tvedestrand Travlag 
1307 Setesdal Tråvlag 
1308 Øyestad og Fjære Travklubb 
1309 Lista Travselskab 
1310 Eiken og Omegn Travklubb 
1311 Gyland Hestesportslag 
1312 Mandal Travklubb 
1313 Lyngdal Trav- og Hestesportslag

Nord-Norge Travforbund
1413 Bodø Travlag 
1415 Harstad og Oppland Travlag 
1417 Lofoten Travlag 
1420 Ofoten Travlag 
1421 Helgeland Travlag 
1422 Indre Salten Travlag 
1423 Sør-Varanger Travlag 
1424 Midt-Finnmark Travlag 
1425 Tromsø Travlag  
1427 Midt-Troms Travlag 
1428 Tana og Varanger Travlag 
1430 Tanafjorden og Omegn Travlag 
1431 Møysalen Travlag 
1432 Karasjok Travlag

Midt-Norge Travforbund
1501 Averøy Travklubb 
1502 Bjugn Travklubb 
1503 Byneset Travlag 
1504 Børsa og Skaun Traverlag 
1505 Frosta Tråvarlag 
1506 Gauldal Travsportslag 
1507 Hemne Travlag 
1508 Hitra Travlag 
1509 Hølonda Travlag 
1510 Jøssund Travklubb 
1511 Klæbu Travlag 
1512 Kvål Travlag 
1513 Leksvik Travlag 
1514 Levanger & Omegn Travlag 
1515 Lømsen Travlag 
1516 Lånke Travlag 
1517 Malvik Travlag 
1518 Meldal Travlag 
1519 Molde og Omegn Travklubb 
1520 Namdal Tråvlag 
1521 Orkdal Tråvklubb 
1522 Orkland Travlag 
1523 Rauma Travforening 
1524 Rindal Travklubb 
1526 Selbu Travlag 
1527 Snåsa Travlag 
1528 Soknedal Travlag 
1529 Sparbu Travlag 
1531 Steinkjer Travlag 
1532 Stjørdal Travsportforening 
1533 Sunndal og Omeng Travklubb 
1534 Sunnmøre Travlag 
1535 Surnadal Travklubb 
1536 Tresfjord Travklubb 
1537 Trondheim Travklubb 
1538 Trøndelag Travsportforening 
1539 Verdal Travlag 
1540 Ørland Travklubb 
1542 Åfjord Travklubb
1543 Rissa og Stadsbygd Travlag



Følg trav- 
og galopp-
sporten 
gjennom

månedsabonnement 

kun kr  
258

Du får to utgivelser av  
Trav og Galopp-Nytt hver uke 

direkte hjem til deg!
* prisen betinger avtalegiro og et års binding

*



KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse: Travparkveien 70, 5111 Breistein
Telefon: 55 39 68 00 • Telefaks: 55 39 68 01 • E-post: firmapost.bergen@rikstoto.no
www.travparken.no • Bankgiro: 8200 01 80617 
Åpningstider: Mandag til fredag: Klokken 08.00 til klokken 15.30

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Einride Horstad Tlf. 915 39 147. E-post: einride.horstad@vegvesen.no
Daglig leder: Atle Lundgren Hansen Tlf. 901 300 58 E-post: atle.hansen@rikstoto.no
Sportssjef: Atle Lundgren Hansen
Driftsansvarlig: Øystein Rasmussen Tlf. 906 87 171 E-post: oistein.rasmussen@rikstoto.no
Administrasjon: Unn Torill Mandelid E-post: unntorill.mandelid@rikstoto.no
Salgs- og markedsansvarlig:
Mette Cathrine Nordås Tlf. 411 26 848 E-post: mette.nordas@rikstoto.no

Banemester: Ole Natland Tlf. 905 72 312
Hesteeiere ansvarlig: Øystein Rasmussen 
Innmelding/starterklæring: Tlf. 35 10 11 35
Klinikken på Travparken: Tlf. 55 95 33 60
Restaurant: Travparken servering Tlf. 55 24 77 77
Stallkafé: Travkroa Tlf. 55 24 77 77

LITT OM BERGEN TRAVPARK
Norges nest største travbane, målt i antall oppstallede hester med Norges største  
treningssenter for travhest. Den 1.000 meter lange banen ble åpnet 15. juni 1985,  
og er en av landets hurtigste travbaner.
Flest banechampionat: Ove Wassberg
Publikumsrekord: 15 000 ved åpningen i 1985
Antall A-trenere: 13

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS koordinater: 60.48475º N, 5.38568º Ø, 60° 29’ 5.1”N, 5° 23’ 8.5”Ø
Følg E39 fra Bergen sentrum mot Nordhordland.
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Bergen Travpark ligger idyllisk til bare 15 minutter 
fra Bergen sentrum. Her klarer du enkelt å holde gruppen 

samlet gjennom hele ditt arrangement.

 • vi tar imot både små og store grupper
 •  har rom for opptil 500 gjester på bankett  

og 1 000 ved mottakelse
 • er et av Bergens største kjøkken
 • har alle rettigheter i baren

Med over 18 000 m2 boltreplass på våre uteområder 
og aktiviteter som dobbelsulky, ponnikjøring og 

firemaannsski er vi et unikt arrangementssted
– som sørger for det lille ekstra.

selskap & catering

www.travparkenservering.no | tlf. 55 24 77 77

Ikke bare hest, men vi har det også …



BIRI [ BI ]

KONTAKTINFORMASJON 
Postadresse: Postboks 124, 2832 Biri • Besøksadresse: Paradisvegen 1, 2836 Biri
Telefon: 61 18 78 88 • E-post: biri@rikstoto.no • www.biritrav.no
Facebook: Biri Travbane – YouTube: Biri Travbane • Bankgiro 2050.09.36283 • Vipps
Åpningstider: Man.–fre.: kl. 08.00–15.45 (Kl. 08.00–15.00 i perioden 15.05.–15.09.)

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder:
Tom Rune Bratlien Tlf: 977 86 555 epost: tom.r.bratlien@nordre-land.kommune.no
Daglig leder: Stein-Erik Robøle Tlf. 95 83 54 54 E-post: stein.robole@rikstoto.no
Sportssjef: Romund Østbø Tlf. 91 56 49 99 E-post: romund@rikstoto.no
Marked/IKT/Arrangement: 
Kristin Gravrok Tlf. 95 04 71 10 E-post: kristin.gravrok@rikstoto.no
Økonomi: Bjørg Elsberg Tlf. 61 18 78 85 E-post: bjorg.elsberg@rikstoto.no
Banemannskap: 
Knut Arild Nordhagen Tlf. 938 42 904 E-post: knut.nordhagen@rikstoto.no
Innmelding/starterklæring: Tlf. 61 18 78 80/ 61 18 78 89/88
Baneveterinær: Dorthe M. Gaustad
Bordbestilling/grupper: Tlf. 61 18 78 85 E-post: bjorg.elsberg@rikstoto.no
Biri Hesteklinikk: Tlf. 61 18 50 96 (Kun i klinikkens åpningstid)
Vet. Carl Fredrik Ihler, annenhver tirsdag 15.00–21.00 Tlf. 91 59 39 02
Vet. Oddvar Enerstvedt, tirsdag 09.00–15.00 Tlf. 90 68 25 06
Vet. Tore Kvam / Sjur Ødegaard torsdag 09.00–15.00 Tlf. 90 04 10 85 / 90 88 89 75

LITT OM BIRI TRAVBANE
Vi har i år 38 travarrangement på Biri. Fire V75 lørdager, hvor vår «storhelg» er fredag 
28. og lørdag 29. juli! Vår julebuffet er populær blant våre gjester, og vi har fulle hus hele 
november og desember. På anlegget er det utleid staller til profesjonelle travtrenere og 
en stall til et lokalt travlag, hesteklinikk og hesteutstyrsbutikk. I tillegg arrangeres og leier 
vi ut arealer til Islandshest stevner, messer, marked og utstillinger. Utleie av kurslokaler og 
møterom for større og mindre grupper, med trådløst nettverk på hele anlegget. Gratis 
parkering for leietakere, og det kan bestilles mat fra vårt kjøkken. Hjertelig velkommen!

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS koordinater: 60°57’32.2”N 10°37’37.0”E. Biri Travbane ligger langs E6, midt i mel-
lom Gjøvik og Lillehammer. Fra sør: Ta av til Biri Sentrum og følg skilting til travbanen.
Fra Nord: Ta av til Biri Sentrum v/Veikro (Vertshuset ved E6) og følg skilting til  
Lillehammer (E6)/travbanen.
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FREDAG 28. JULI OG LØRDAG 29. JULI
Biri All-Round 
Norgesmesterskap Varmblodshester
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

LØRDAG 4.NOVEMBER 
V75
Biri Oppdretningsløp 
Vintilla-travet og Arne Lunds minneløp

Biri Travgalla 11.mars
Islandshest stevner: Mjøsmôt  - Mjøscup - m.m 
Mjøsmarkedet - Brukt og Antikkmarked 4.-5.august
Hestens dag (barnas dag på travbanen) sept/okt 

• Flotte og spennende travløp
• Tribune med 600 sitteplasser
• Spillehall med gatekjøkken og pub
• Trivelig atmosfære og god mat
• Barnepark på storløpsdager
• Lisenskurs for kjøre, monté og ponni
• “Til Start” prosjekt for 1-2 årige hester
• “Til Start” for eldre hester (NY)
• Tandemkjøring
• Utleie av lokaler til bryllup og konfirmasjon
• Utleie av mobil scene for festival og utearrangement
• Utleie av møterom for små og store arrangement.

BIRI Travbane aktivitetsarena

Trav

Andre større arrangement

Vi kan tilby

foto: hesteguiden.com og Biri Trav AS



BJERKE [ B ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Refstadveien 27, 0589 Oslo • Telefon: 22 95 60 00
E-post: bjerke@rikstoto.no • www.bjerke.no • Bankgiro: 8200.01.81877 (DNB) 
Åpningstider: Mandag til fredag: kl. 08:00 til kl.15:45 (15/9–14/5) 
Sommertid: kl. 08:00 til kl.15:00 (15/5–14/9) Løpsbanens åpningstider: se våre hjemmesider.

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Arne J. Salberg Tlf. 940 34 048 E-post: arnejsal@online.no 
Adm. direktør: Arnlioth Heltberg Tlf. 922 52 371 E-post: arnlioth@rikstoto.no 
Sportssjef: Knut Sollie Tlf. 922 45 053 E-post: knut.sollie@rikstoto.no 
Arenasjef: Arild Engebertsen Tlf. 924 21 423 E-post: arild.engebretsen@rikstoto.no
Avdelingsleder Bjerkeboden: Jon Erik Kirkeby Tlf. 900 46 516 
E-post: JonErik.Kirkeby@rikstoto.no
Informasjon- og arrangementsansvarlig: André Ringelien Tlf. 915 78 130 
E-post: andre.ringelien@rikstoto.no
Leder driftsavdeling: Birgitte Vik Tlf. 920 15 171 E-post: birgitte.vik@rikstoto.no
Økonomi: June Sitter Tlf. 930 63 030 E-post: june.sitter@rikstoto.no
Administrasjon: Tlf. 22 95 60 00 E-post: bjerke@rikstoto.no 
Banemester: Johan Erik Sund Tlf. 903 60 433 E-post: johan.sund@rikstoto.no 
Innmelding/starterklæring: Onsdag/torsdagsløp: 22 95 60 05
Innmelding/starterklæring V75: 815 11 225 
Vekta: Tlf. 22 95 60 32 (kun betjent på løpsdager)
Restaurant: Amelea Øman Bordbestilling: amelea.oman@no.issworld.com
Evt. Tlf. 462 65 646 hverdager kl. 10.00–15.00.
Stallkafé: Bristol Tlf. 22 95 60 58
Bjerkeboden: Tlf. 22 95 60 75
Finn-Tack Bjerke (hesteutstyr): Tlf. 22 64 08 86

LITT OM BJERKE TRAVBANE
Flest banechampionat: Gunnar Eggen 20 stk.
Publikumsrekord: 24.000 tilskuere, Big Noon-dagen i 1942.
Høyeste vinner/plassodds: 1143,80 12.09.75 – Valdres Stjerna – Øyvind Mathisen
Antall A-trenere: 22 

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS koordinater: WGS 84: N 59 56.549’, E10 48,952’ 
Bjerke Travbane ligger langs riksvei 4 mellom Oslo og Gjøvik. Følg skilting til 
Bjerkebanen fra riksvei 4 ved avkjøring til Årvoll. Ta buss 31 fra Oslo sentrum til Bjerke.
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HØYDEPUNKTER 2017

STORLØP/V75

•  21. januar: VG’s V75 mester, Kvalifisering til kaldblodsløp på Vincennes

•  25. februar: Lars Laumbs Løp, Johan Widdings minneløp, Sigvart 
Petersens Minneløp

•  1. april: Jacob Meyers pokalløp, H.M. Kongens pokalløp, Yarrah  
Bokos æresløp, Bjerkebanens oppdretningsløp (varmblod 3 år NF)

•  22. april: V75-finaler

•  3. mai: 4-års Stjernen varmblod

•  10. mai: 4-års Stjernen kaldblod,  
Kval. Breeders Course 2017 – 3 år varmblod

•  10.–11. juni: VG Oslo Grand Prix-helgen

•  12. juli: 3-års Stjernen kaldblod

•  9. august: 3-års Stjernen varmblod

•  28.–30. august: Klasseløpskvalifiseringer

•  8.–10. september: Klasseløpshelgen

•  7. oktober: Nasjonalhestens pokalløp, Bjerkebanens stayerløp

•  25. oktober: Johs Thues løp.

•  15. november: Bjerkebanens oppdretningsløp  
– 2 år norskfødt varmblod

•  18. november: Axel Jensens minneløp. Kai Eriksens minneløp. 
Internasjonal V75-omgang. Axel Jensens minneløp hoppeavdeling.

•  16. desember: V75-finaler. Th Gjølstads minneløp,  
Kristianiapokalen, Bjerkepokalen.

•  20. desember: Finale Waba Gruppens serie for stallansatte 2017

•  27. desember: V75 Julebonanza

OPPSUMMERT
 49 onsdager med V76, 5 V65-omganger (1 man., 1 tir., 1 tor., 1 fre. og 
1 søn.), 9 Lunsjtrav på torsdager, 31 Fransk lunsj man./tir., 8 Dagens rett 
torsdager, 12 V75 (1 onsdag, 9 lørdager og 2 søndager)



BODØ [ BD ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 1339, 8001 Bodø • Besøksadresse: Bestemorenga, 8020 Bodø
Kontaktinfo: se http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/ 
Nord-Norge-Travforbund/Travlag/Bodo-Travlag/Om-Bodo-Travlag/
www.travsport.no/bodotravlag • Bankgiro: 6428.05.12514 
Faceboook under Bodø Travbane og Bodø Travlag – norges artigste travlag

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder Bodø Travlag: Else Bersvendsen Tlf. 906 92 238
Styreleder Nye Bodø travbane: Merete Johansen Tlf. 934 04 489
Totalisatorspill: Bjørn Borgersen Tlf. 975 12 068 E-post: bjorn.borgersen@rikstoto.no
Markedssjef: Merete Johansen Tlf. 93 404 489

Banemester: Sven Sturla Knudsen Tlf. 996 04 367
Arrangementsansvarlig: Anette Ingebrigtsen Tlf. 456 00 573
og Jannicke Wenberg Tlf. 905 90 199.
Oppstalling og overnatting: Kristian Leikvoll Tlf. 416 48 163
Veterinær i området: Ole Gjestmoen Tlf. 900 44 786
Hovslager i området: Darius Tamulevicius Tlf. 917 78 329
Banemester totalisatorkjøringer: Magnus Helstrøm Tlf. 970 02 781
Ungdomsansvarlig/ponni: Katarina Brorsgård Tlf. 971 84 626
Innmelding/starterklæring: Bjerke Tlf. 22 95 60 05

LITT OM BODØ TRAVBANE
Flest banechampionat: Morten Carlsen
Publikumsrekord: Ca. 1000, åpningen i 2011
Antall A-trenere: 3, Morten Carlsen, Gry Kanstad og Tommy Trælnes
Amatørchampion: Sven Sturla Knudsen
Les mer på: http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/ 
Nord-Norge-Travforbund/Travlag/Bodo-Travlag/Om-Bodo-Travlag/

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Bodø Travbane ligger på Bestemorenga ca 7 km fra Bodø sentrum. Om du kommer 
nordfra, ta av ca 3 km før sentrum - på Grønnåsen og følg skilting mot Bestemorenga 
– stort lyskryss (obs på Jernbaneovergang som du må unner med høydebegrensning, 
ca 11 minutter med bil. Fra sentrum. (Bodø Travbane, Bestemorenga og veibeskrivelse 
finnes på Google).
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HØYDEPUNKTER 2017

STORLØP

Bodø Travbane har i 2017 fått tildelt 4 toto-kjøringer.

•  Lørdag 3. juni
•  Lørdag 1. juli – Bodø Stayeren for varm- og kaldblods
•  Lørdag 12. august – Dette blir vår «stordag» 

med Kjell Carlsens Æresløp, Bodø Grand Prix m.m.
•  Søndag 17. september

HOVEDLØP PÅ BODØ TRAVBANE

Vår stordag i 2017 blir 12. august med Kjell Carlsens Æresløp og Bodø 
Grand Prix som hovedløp. Lørdagskjøring med stor travfest på banen 
etter løpene.

VÅRE ÅRLIGE HOVEDLØP

•  Kjell Carlsens Æresløp, for kaldblods. Kjørt siden 2007.
•  Bodø Stayeren, langløp over 3000 m for varm- og kaldblodshester. 

Laurbærkrans og seiersdekken til vinnerhest.
•  Bodø Grand Prix, sprint med autostart for elite varmblodshester. 

Laurbærkrans og seiersdekken til vinnerhest. Kjøres 12. august i 2017.

MER OM BODØ

Kjell Carlsen som regnes som travsportens far i Bodø/Nordnorge holdt til 
på Soløya noen km nord for travbanen. Hans eget oppdrett av Soløy-
hestene har satt Bodø på kartet. Flaggskipet Soløy Bruse som han selv 
lagde på Soløya og som var eid av hans barnebarn Julianne Carlsen vant 
nesten 1,3 millioner med 2006 som toppsesongen hvor han hadde hele 
13 seire og 269 000 innkjørt. Morten Carlsen har tatt over arven etter 
hans far, Kjell, og driver den største travtrenerstallen i Bodø på Soløya. 
Oppløpskampen mellom hans egen, Face The Enemy, og Tinita Love på 
Leangen i Shan Rags Æresløp 20. juni 2009 er legendarisk. Team Hansen, 
med Trine og Frode Hansen har de seneste årene satset hardt og fått 
betalt. Deres Muskelmann G.T. ble årets montéhest i Norge i 2014. Trine 
og Frode er glade i å kjøre bil og starter gjerne på både Solvalla, Bjerke 
og Leangen med sine dyktige hester.



DRAMMEN [ D ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 1600, 3007 Drammen
Besøksadresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen 
Telefon: 32 21 87 00 • Telefaks: 32 21 87 10 • E-post: firmapost.drammen@rikstoto.no
www.drammentravbane.no • Bankgiro: 2200.07.58136 
Åpningstider: Administrasjonen holder normalt åpent 08.00–15.30 alle hverdager.

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Daglig leder: Hans R. Bakken Tlf. 916 77 277 E-post: hr.bakken@rikstoto.no
Sportssjef: Tron Gravdal Tlf. 916 77 278 E-post: tron.gravdal@rikstoto.no
Økonomi/Administrasjon: Hans R. Bakken
Marked: Torill Svensrud Tlf. 916 77 280

Banemester: Leif Arne Kleven Tlf. 916 77 281
Hesteeiere ansvarlig: Tron Gravdal
Innmelding/starterklæring: Tlf. 815 11 224
Vekta: Tlf. 32 21 87 36
Baneveterinær: Sveinung Loe
Jarlsberg Hesteklinikk avd. Drammen: Åpent onsdager – timebestilling: Tlf. 33 31 90 80
Restaurant: Norges Catering Tlf. 905 65 141
Stallkafé: Kafé Bristol.
Hesteutstyr: Geir Lie Hesteutstyr Tlf. 916 74 390
Trenere med stall på banen:
Dag-Sveinung Dalen Tlf. 918 70 243
Siv Ailin Olsen Tlf. 906 21 339
Pål Sem Tlf. 971 12 510
Asbjørn Wright Tlf. 468 46 053 

LITT OM DRAMMEN TRAVBANE
Flest banechampionat: Gunnar Eggen (11), Ulf Thoresen (9)
Publikumsrekord: Over 10.000 på åpningsdagen 2. pinsedag 1955
Antall A-trenere: 16

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Drammen Travbane er beliggende på Åssiden langs Riksvei 283 cirka 5 kilometer vest 
for Drammen Sentrum.
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HØYDEPUNKTER 2017

STORLØP

• Arne Sems Minneløp – Kaldblodshopper (4/3-2017)

• Ludvig Nilsens Minneløp – Varmblodseliten (4/3-2017)

• NM for montéryttere (1/7-2017)

• DNTs Hoppechampionat – 4-årige Kaldblodshopper (1/7-2017)

•  HKH Kronprins Haakons Pokalløp  
– Norskfødte 4-årige Varmblods (20/8-2017)

• Benn Orres Minneløp – Norskfødte 3-årshopper (12/8-2017)

• DNTs 5-årsløp Åpen Klasse – 5-årige Kaldblodshester (12/8-2017)

• DNTs 5-årsløp Hoppeavdeling – 5-årige Kaldblodshopper (12/8-2017)

• Guttorm Brekkes Pokalløp – 4-årige Kaldblodshopper (12/8-2017)

•  Nils Brekkes Pokalløp  
– Norskfødte 4-årige Varmblodshopper (12/8-2017)

• St. Hallvardpokalen – Kaldblodseliten (12/8-2017)

• Ole A. Landaas Æresløp – Varmblodshopper (23/12-2017)’

Gylden Balder vinner DNTs 5-års løp.



FORUS [ F ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 70, 4064 Stavanger
Besøksadresse: Bjødnabeen 7, 4033 Stavanger • Telefon: 51 81 19 50
E-post: firmapost.forus@rikstoto.no • www.forus-travbane.no
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08.00 til kl. 15.00

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Tor Jan Tjosevik Tlf. 952 17 718 E-post: torjan.tjosevik@lyse.net
Daglig leder: Vidar Grundetjern Tlf. 905 80 844 E-post: vidar.grundetjern@rikstoto.no
Sportsansvarlig: Lisa Kristin Johannessen Tlf. 414 28 713
E-post: lisakristin.johannessen@rikstoto.no

Banemester: Leif Sele Tlf. 917 57 115
Travskolen: Kicki Helle Tlf. 938 20 070 E-post travskolen@rikstoto.no
Innmelding/starterklæring: Tlf. 35 10 11 35
Vekta: Tlf. 51 81 19 56
Restaurant: Rex’en Restaurant & Catering As ved Kari Lise Taksdal
Tlf. 991 13 981 E-post: rexen@rikstoto.no
Stallkafé: Foruskroa er åpen hver dag fra 11.30 til siste løp er i mål.
Kroa er også kommisjonær for Norsk Rikstoto og Norsk Tipping

LITT OM FORUS TRAVBANE
Banens beste hester all time varm og kald: Rex Rodney og Spikeld
Flest banechampionat: Rune Wiig (20)
Publikumsrekord: ca. 8000 i Rex Rodneys storhetstid på slutten av 80-tallet
Antall A-trenere: 15
Forus Travbane er Norges eldste aktive travbane. Banen regnes som den hurtigste i 
landet. Her satte Spikeld verdensrekord på 1.18.6 den 29. august 2000.

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Forus Travbane ligger sentralt på Forus. Det er skiltet avkjørsel fra E39.
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HØYDEPUNKTER 2017

FORUS OPEN JUNI 2017

Lørdag 17. juni, V75
 • Gaute Gudmestads Æresløp, kbl
 • Stavangerløpet, vbl Norskfødt 4-årige
 • Forus Maraton, vbl
 • Forus Open, vbl 1600a

Forus Auksjonen 2017, lørdag kveld i Scandic Forus Konferanse
  Åringsauksjon, maksimalt 40 norskfødte åringer, 

info på hjemmesiden

Søndag 18. juni, V65-express!
 •  Kjell Håkonsens Æresløp 

 
Stevnestart kl. 13.00, 6 expressløp, full fart, god varmingspause 
og ytterligere fire løp. Familiedag med ponni, andre dyr, 
underholdning og masse moro.

ANNET

Vi kan blant annet tilby:
 • Tribune med 400 sitteplasser
 • Travkro som er åpen for spill hver dag
 • Servering av god tradisjonsrik mat
 • Lisenskurs
 • Travskole
 • Til start prosjekt
 • Tandemkjøring
 • Familiedager
 • Utleie av lokale til bryllup og merkedager
 • Utleie av lokale til fester og arrangement
 • Utleie av uteområde til konserter og festivaler



HARSTAD [ HA ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 5544, 9496 Harstad • Besøksadresse: Langmoan, 9403 Harstad
Telefon: 77 07 25 00 • Telefaks: 77 07 25 10 • E-post: firmapost.totonor@rikstoto.no
www.harstadtravpark.no • Bankgiro 8200 01 81060
Åpningstider: Mandag til fredag: klokken 08.00 til klokken 16.00

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Jan Arne Skår Tlf. 951 61 241 E-post: jan.arne.skaar@renove.no
Daglig leder: Se vår hjemmeside for nærmere info
Sportssjef: June Reyes Tlf. 930 88 463 E-post: june.reyes@rikstoto.no
Banemester: Magnus Helstrøm Tlf. 970 02 781 E-post: magnus.helstrom@rikstoto.no
Innmelding/starterklæring: Bjerke Tlf. 22 95 60 05 
Stevneveterinær: Kathrin Heidlas
Restaurant: Kroa er åpen på løpsdager og kan også leies ut til møter, arrangementer 
etc. Ta kontakt med Trygve Ottestad Tlf: 980 88 628

LITT OM HARSTAD TRAVPARK
Banens beste hester all time:
Varmblods: hp Glad Hall T. 1.13,5 11.07.2015, h/v Last Speed Laday 1.13,0 28.04.2013 
Kaldblods: hp Soløy Sandra 1.24,9 21.05.2016, h/v Moe Odin 1.23,4 30.08.2009
Flest banechampionat: Amatører: Jack Lothe 6. Stallansatte: Dag-Sveinung Dalen 7. 
Trenere: Hans Christian Holm 8
Publikumsrekord: 2011 besøkende på åpningsdagen 29. juli 1995
Antall A-trenere: 4 lokalisert i Harstad og 3 lokalisert i Bodø
Antall B-trenere: 1
Banen er åpen for trening daglig. 
Tirsdag og torsdag fra klokken 18 til 20 er flomlysene på i den mørke årstiden.

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS koordinator: 68°47’19,2”N 16°27’32,7”Ø
Banen ligger 5 km utenfor Harstad Sentrum, like ved Åsegarden Militærleir. Fra Harstad 
sentrum kjører du retning nord-øst på 83. Ta til venstre i rundkjøringa ved Bergseng-
brua, andre avkjøring. Da kommer du inn på Kilhusveien, kjør 1,5 km. Da vil du se skilt 
til Harstad Travpark, ta til venstre og du er straks fremme.
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STORLØP

•  Harstad Travpark er verdens nordligste helårsdrevne totalisatorbane. 
I 2017 ønsker vi velkommen til vårt tredje V75-arrangement nord 
for Polarsirkelen! Lørdag 15. juli kan alle traventusiaster glede seg 
til opplevelser i ypperste klasse med sol alle døgnets 24 timer som 
bakteppe.

•  NM for Amatører har blitt fast tradisjon i nord. Også i 2017 inviterer 
vi landets amatør-championer til Harstad Travpark for å kjempe om 
Norgesmester-tittelen. NM Amatører avvikles lørdag 13. mai.

•  Ole Bendiksen Minneløp, 1600m auto for varmblodshester. 
Kjørt siden 1998.

• Lars Holtes Minneløp, for varmblodshester. Kjørt siden 2008.
•  John Buers Æresløp, 1600m for kaldblodshester. Kjørt siden 1998.Løpet 

har alternert på de Nord-Norske banene; Harstad, Bodø og Tromsø.
• Egil Trudvangs Æresløp. Kjørt siden 2011.
• Gerhard Bergs Æresløp. Kjørt siden 2012.
• Myr Faksens Hoppeserie for kaldblodshopper.
• Totonors Hoppeserie for varmblodshopper.

ANNET

Harstad Travpark, verdens nordligste totalisatorbane ble åpnet 29. juli 
1995. Banen er eid av Nord-Norge Travforbund. Totonor AS ble etablert 
i 1997. Høsten 2014 ble det foretatt en betydelig oppgradering av bane- 
ovalen. Skifte av toppdekke og løfting av svingene har gitt oss en flott 
baneprofil som ble forandret fra en relativt umoderne standard til en 
topp moderne travbane som er godt rustet for alle nye utfordringer som 
ligger foran oss. Harstad Travpark er under kontinuerlig utvikling, og er 
en arena for mer enn bare travløp og spill.

Velkommen til Harstad Travparks Travskole som starter opp januar 
2017. Hit kan du komme hvis du liker ponnier, har ridd å kjørt før, men 
også hvis du aldri har stelt med ponnier før. Travskolen er for alle!

Se vår facebookside: www.facebook.com/Harstad-Travparks-Travskole

>>> V75 <<<
LØRDAG 15. JULI 2017

VI FORTSETTER Å ARRANGERE V75LØP I HARSTAD!



HAUGALAND [ HT ]

V5 – SØNDAG 3. SEPTEMBER – KL. 14.30

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Snikveien 6, 5545 Vormedal
Besøksadresse: Røysvegen 50, 5542 Karmsund
Telefon: 977 05 110 (Anne Torhild Hagen) E-post: a-torh-h@online.no
Facebook/Haugaland Tråvlag
Åpningstider: Banen er åpen for trening  hele året. 

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Anne Torhild Hagen, Tlf. 977 05 110
Nestleder: Håkon Tornes, Tlf. 975 43 708
Styremedlem: Liv-Marie Eike, Tlf. 930 17 898
Styremedlem: Kine Vikse, Tlf. 920 81 179
Styremedlem: Anne Marit Bruvik, Tlf. 907 97 360
1. Varamedlem: Henrik Sørhaug
2. Varamedlem: Bjørn Håkon Boltfjord
Banemann: Eilert Haugstad
Innmelding/starterklæring lokalkjøring: se facebookside og medlemssms.
Innmelding/starterklæring totokjøring: Sørlandets Travpark Tlf. 35 10 11 35
Restaurant/Stallkafé: Åpen når det er arrangement på banen.

LITT OM HAUGALAND TRAVPARK
Banens beste hester all time: Sagi Knut og Bork Odin
Publikumsrekord: ca. 2000
Antall A-trenere: 2
Amatørstall med 20 bokser/39 oppselingsbokser/19 utespilt.
Ridebane/Skogsløyper på ca. 3 km. Travbanen har en lengde på 850 m.
Klubbhus i to etasjer med kafe i første etasje og hesteutstyrsbutikk i andre etasje.
Haugaland travpark drives av Haugaland tråvlag.
Det arrangeres opptil 4 lokalkjøringer og en totokjøring/propagandatrav i året.

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Haugaland Travpark ligger i naturskjønne omgivelser i Karmøy kommune rett utenfor 
Haugesund, midt mellom Bergen og Stavanger. Travparken ligger ca. 7 kilometer fra 
Haugesund Sentrum. Man følger skilting retning Vormedal og deretter Røysvegen.

STORLØP:
Haugaland tråvlags damegruppes pokalløp, Anders Vikses Æresløp 
og Jacob Chr. Sørhaugs minneløp.
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JARLSBERG GRAND PRIX

JARLSBERG GRAND PRIX 

Torsdag 6. - søndag 9. juli 2017

www.jarlsberg-travbane.no

NORGES STØRSTE TRAVFEST
-DER FOLK MØTES

Byguiden
138 mm bred
98 mm høy

Travprogram
110 mm bred
210 mm høy
+2mm

TORSDAG 6. JULI:
Dagen for norskfødte unghester
• 8 løp for 3-årige hester

FREDAG 7. JULI:
Champion Jarlsberg Grand Prix
• Sprintfest for 4-årige norskfødte Vbl.
• Rekordjakt med Norges beste montéryttere

LØRDAG 8. JULI:
V75 med millioner i potten!
• Champion JGP hoppeløp finale
• Thor Tholfsens Minneløp – stallansatte

SØNDAG 9. JULI:
Ulf Thoresen dagen
• Ulf Thoresen Grand International  
 (Masters-serien) – eliteløp
• Anders Jahres Pokalløp

Vel møtt på Jarlsbergs sommerfest for travelskere!

OBS: 
En uke tidligere 
enn vanlig!

w
w
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JARLSBERG [ J ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 2283, 3103 Tønsberg • Besøksadresse: Travveien 3, Auli 
Telefon: 33 38 11 50 • E-post: firmapost.jarlsberg@rikstoto.no 
www.jarlsberg-travbane.no • Bankgiro: 2400.08.06974 
Åpningstider: Administrasjonen holder normalt åpent 08.00–15.30 alle hverdager. 

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Walter Brynhildsen Tlf. 906 47 292 E-post: walter@online.no
Daglig leder: Øystein Dale Tlf. 907 61 417 E-post: oystein.dale@rikstoto.no 
Sport/Arrangement: Tore Sten-Hansen Tlf: 971 41 551 E-post: tore.hansen@rikstoto.no
Teknisk sjef: Frank Skarsholt Tlf. 920 87 546 E-post: frank.skarsholt@rikstoto.no 
Marked/Økonomi/Administrasjon: Øystein Dale
Forbundssekretær: Birthe Austevoll Tlf . 916 77 274 
E-post: birthe.austevoll@rikstoto.no

Vaktmester: Thorleif Lund Tlf. 915 15 651 
Innmelding/starterklæring: Tlf. 815 11 224
Vekta: Tlf. 971 41 551
Stevneveterinær løpsdager: Idun Rosenfeldt Tlf. 905 13 600
Jarlsberg Hestesport a/s: Tlf. 33 33 30 77. Åpent alle hverdager + løpsdager
Jarlsberg Hesteklinikk: Timebestilling Tlf. 33 31 90 80
Stallkafé: Ann-Sophie M. Pettersen Tlf. 909 19 026 

TRAVTRENERE PÅ JARLSBERG TRAVBANE
Connie Engebråthen (tlf. 479 08 945), Geir Flåten (tlf. 901 27 780),
Jan Morten Hansen (tlf. 920 60 797), Eirik Høitomt (tlf. 926 88 165), 
Arild Kaasa (tlf. 928 89 787), Malene Berdalen (tlf. 476 01 594).

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Jarlsberg Travbane ligger mellom E18 og Tønsberg by langs riksvei 303 ca. 4 km vest 
for Tønsberg.
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STORLØP

• Lør. 14. jan.: V75

• Lør. 20. mai: V75
 Hans Petter Tholfsens Minneløp – 3 år nf vbl
 Jørgen Jahres Pokalløp – 3 år kbl
 DNT’s 4-årsløp norskfødte vbl

•  GRAND PRIX UKEN – torsdag 6.–søndag 9. juli 
Tor. 6. juli: Unghestdagen med fokus på 3-årige hester 
Fre. 7. juli: Jarlsberg Grand Prix 4 år norskfødte vbl 
Lør. 8. juli: V75 
 Thor Tholfsens Minneløp – stallansatte 
 Jarlsberg Grand Prix Hoppeavdeling 4 år nf vbl 
 
Søn. 9. juli: Ulf Thoresen Grand International 
 Anders Jahres Pokalløp – vbl

•  Lør. 30. sep.: V75 
 Th. Marthinsens Æresløp – vbl elite 
 Arnt Haakestads Minneløp – kbl elite 
 Nils Østbys Minneløp – kbl 4 år  
 DNT’s Høstfinale – kbl 3 år

ANNET

GJESTEROM – BORDBESTILLING LØPSDAGER – TLF. 33 38 11 50
Banens VIP-rom med kapasitet på 150 personer (Ulf Thoresen-rommet) tar 
i mot bestilling for enkeltpersoner eller grupper på løpsdager. Rommet 
ligger i 2. etg. i banens administrasjonsbygg. Varm mat/koldtbord etter 
ønske og bar med alle rettigheter. Bordbestilling kan også gjøres til tlf. 
911 41 551 (Tore).

KURS/MØTER/LUKKEDE SELSKAPER
I banens VIP-rom andre dager enn løpsdager tlf. 971 41 551 (Tore).



V65 – LØRDAG 19. AUGUST

KALA [ KA ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: c/o Elin Kristin Nilsen, Theagata 10, 1739 Borgenhaugen
Besøksadresse: Kalaveien 51, 1739 Borgenhaugen • www.kalabanen.com
Åpningstider: Banen er åpen for trening hele året, sjekk hjemmesiden for event. 
utleie ifm arrangement. 

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Nils Olav Holm Tlf. 908 87 750 E-post: nilsolav@halden.net
Kasserer: Elin Kristin Nilsen Tlf. 917 26 324 E-post: ek.nilsen@online.no
Sekretær: Ole-Petter Kjenner Tlf. 483 81 966 E-post: pkjenner@online.no
Styremedlemmer: 
Kristian Bjørnerød Tlf. 452 50 463 E-post: kristian.bjornerod@gmail.com
og Tore Ørmen Tlf. 909 94 376 E-post: toermen@online.no
Banemester: Jaran Gjerløw Tlf. 905 11 133
Ponniansvarlig: Styret
Telefonnummer, innmelding/starterklæring: For lokalkjøringer, se hjemmeside.
Innmelding ved totokjøring/propagandatrav: Momarken Travbane Tlf. 69 89 80 01

LITT OM KALA TRAVPARK
Banerekord kbl 3 år: Trygfaks 1.28,8a. Banerekord vbl 3 år: B.B.S. Sugarlight 1.16,8a. 
Banerekord kbl 4 år: Wikvinn 1.26,7. Banerekord vbl 4 år: Sweet Gill 1.15,8a.
Banerekord eldre kbl: Norheim Faksen 1.23,4. Banerekord eldre vbl: I’m Ken 1.14,4
Ingen trenere med stall på banen. 74 påselingsbokser og egen ponnistall med 10 bokser 
tilpasset stor hest. Eget klubbhus og kiosk. Banens lengde 900 meter med 7 spor. 
Høyeste totalomsetning kr. 3 379 334,–

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Kalaveien 51, Borgenhaugen i Sarpsborg. Lat: 59º 15’ 41.801’’ Lon: 11º 10’ 40.331’’
Kommer du fra nord (E16 fra Oslo mot Halden): Følg E6 over Sannesundbrua (over 
Glomma og deler av Sarpsborg), ta til venstre noen hundre meter etter brua (avkjøring 
til høyre og bru over). Følg skilter mot Rakkestad og Hafslund, til høyre i rundkjøring 
ved Hafslund hovedgård, deretter RV 127 rett frem i rundkjøring, så skrått til venstre RV 
111 mot Rakkestad i neste rundkjøring ca 1 km. Ta til høyre før Iveco bilsalg, følg Råd-
husveien noen hundre meter og så til venstre inn Kalaveien (skiltet mot Kala travpark). 
Kommer du fra sør (E16 fra Halden mot Oslo): Ta av E6 samme sted som i beskrivelsen 
ovenfor (før Sannesundbrua) eller ta av fra E6 på RV 127 lenger sør i Skjeberg og følg 
denne. Ta av til høyre på Kalaveien ved Sandbakken eller følg veibeskrivelsen ovenfor 
via Rådhusveien.
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ANNET

Kala Travpark er en lokal travbane i Sarpsborg som drives ved et 
samarbeid mellom 6 travlag:

• Fredrikstad og Omegn Travselskap
• Råde og Onsøy Travselskap
• Halden og Omegn Travselskap 
• Sarpsborg og Omegn Travselskap
• Moss Fogderis Travselskap
• Skjeberg og Berg Travselskap

Hovedoppgaven er å drifte anlegget som består av en travbane på 
900 meter og en rekke bygninger. Samarbeidet er formalisert gjennom 
registrering i Brønnøysund som en organisasjon basert på frivillighet og 
ideelt formål.

I våre lover står det: 
Lagets formål er å drive Kala Travpark til det beste for travsporten i 
distriktet, og for øvrig i samsvar med leieavtale av 24.01.1977 mellom 
«Kalabanen» og Sarpsborg og Omegn Travselskap.

På Kala Travpark arrangeres det en rekke lokalkjøringer og en totokjøring 
hvert år.

Kala Travpark var tidlig ute med montéløp på sine kjøringer. Nå er det 
et fast tilbud hver gang. Dette gir variasjon i travopplevelsen og bidrar 
til å rekruttere de mange flinke jenter i sporten inn som aktive utøvere.

Det er stor aktivitet rundt ponnitravet på Kala Travpark, som også er et 
viktig rekrutteringstiltak til sporten. På hver løpsdag er det oftest både 
rekrutteringsløp og ordinære ponnitravløp, der vi ser mange lovende 
ungdommer og engasjerte familier.

«Kalabanen» blir i størst grad benyttet som treningsbane, som jogg og 
hurtigkjøring flere dager i uken, spesielt søndag formiddag er det stor 
aktivitet på den 900 meter lange travbanen.



KLOSTERSKOGEN [ K ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 2664, 3702 Skien • Besøksadresse: Tokkevegen 17, 3733 Skien
Telefon: 35 59 14 50 • E-post: firmapost.klosterskogen@rikstoto.no 
www.klosterskogen.no • Bankgiro 2610 14 55695
Åpningstider: Mandag til fredag: Kl. 08.00 til kl. 15.00

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Tina Dale Brauti Tlf. 958 29 247
Daglig leder: Glenn Anda Pettersen Tlf. 35 59 14 51 Mobil 951 23 457 
E-post: glenn.pettersen@rikstoto.no
Sportsansvarlig: Tove Mikkelsen Tlf. 35 59 14 50 Mobil 971 58 387  
E-post: tove.mikkelsen@rikstoto.no
Forbundssekretær: Jorunn Svensson Tlf: 901 69 815 
E-post: dnt.telemark@travsport.no
Økonomiansvarlig: Glenn Anda Pettersen Tlf. 35 59 14 51
Administrasjon: Tlf. 35 59 14 50
Banemester: Runar Eide Tlf. 478 67 090 
Klosterskogen Ponnigruppe: E-post: klosterskogenponniutvalg@gmail.com
Ungdomsgruppen Klosterskogen: Lisa Christine Haugland Tlf: 95 78 16 50
Innmelding/starterklæring: Tlf. 815 11 224
Vekta: Tlf. 35 59 14 61
Baneveterinær: Henning Berg
Hesteklinikk banen: Backen Vet. Praksis Tlf. 965 00 300
Hesteutstyr: Hestesport-Centeret Tlf: 916 36 878
Restaurant: Easy Cooking – Bordbestilling Tlf. 35 59 14 50

LITT OM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE
Flest banechampionat: Asbjørn Mehla 22 stk.
Høyeste vinnerodds: 377,60 (1990) – Høyeste plassodds: 70,53 (2000)
Høyeste Duo-odds: 1.412,80 (2002) – Høyeste Tvillingodds: 1.777,20 (1982)
Høyeste Trippelodds: 27.254,50 (2007) – Høyeste V5-utbetaling: 1.278.157 (2004)
Høyeste V75-utbetaling: 11.148.908 (2002) – Høyeste V65-utbetaling: 1.016.544 (2014)
Antall A-trenere: 16 – Antall B-trenere: 2

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS Koordinater - WGS 84: N 59° 11.418’, E 9° 35.941’
WGS 84 - desimal: 59.19030, 9.59901 
Banen ligger 2 km fra Skien sentrum. Det er skiltet Travbanen ved Gimsøy skole når du 
kommer fra byen, og når du kommer fra RV36 (vis a vis Skien Fritidspark).
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Klosterskogen Grand Prix
Habibs Minneløp

Moe Odins Æresløp
Thai Tanics Æresløp

Telemarksløpet

Postadresse: Pb 2664, 3702 Skien• Besøksadresse: Tokkevn. 17, 3733 Skien
Telefon: 35 59 14 50 • E-post: firmapost.klosterskogen@rikstoto.no

www.klosterskogen.no

PÅSKETRAVET 2017

LANGFREDAG 14. april kl. 14 (V65)

PÅSKEAFTEN lørdag 15. april kl. 13 (V75)

VÅRENS STØRSTE TRAVFEST I NORGE!

>> LØRDAG 15. APRIL <<



V76 – ONSDAG 5. JULI KL. 18.00

KONGSVINGER [ KO ]

KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse: Tjernsbergveien 95, 2211 Kongsvinger 
Telefon: 924 53 091 • E-post: bktravlag@gmail.com • Org.nr. 976025202
Facebook: www.facebook.com/groups/130074420363514/ • Bankgiro: 1822.12.59323
Åpningstider: Mandag til fredag: Administrasjonen klokken 10:00 til kl. 14:00
Bane: Åpen daglig

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Oddny Delet Tlf. 924 53 091 E-post: odelet@online.no
Daglig leder: Oddny Delet
Sportssjef: Svein Ystenes Tlf. 918 08 504 E-post: sveinystenes@gmail.com
Markedssjef: Styret v/ O. Delet
Administrasjon: O. Delet / S. Ystenes 
Nettansvarlig: Gerd Marit Skogrand
Banemester: Stein Isak Borstad Tlf. 905 59 544
Hesteeieransvarlig: Styret
Ponniansvarlig: Rebekka Spørck tlf 951 87 009 / Monica Hagen 406 35 990
Innmelding/starterklæring: Biri travbane Tlf. 61 18 78 88
Vekta: Tove Aarskog Bråten / Nina Simensen 
Baneveterinær: Jostein Larsen
Hesteklinikk: Maria Terese Engell, Grue Finnskog, Tlf. 951 12 311
Restaurant: Åpen ved arrangementer 
Stallkafé: Åpen daglig 

LITT OM KONGSVINGER TRAVBANE
Banens beste hester all time: Kaldblod - Mai Lotta / Varmblod - Secret Money
Banerekorder: Kaldblod Høstbo Fredrik 1,22,4 / Varmblod Petter Rags 1,11,9
Publikumsrekord: ca. 5000
Høyeste vinner/plassodds: 262 / beste baneomsetning 7,8 mill
Annet: Norges lengste travbane, 1400 meter

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Kjør via Kongsvinger, riksvei 2 og kjør ca 2 km mot Elverum – se skilt Travsenter/ 
Ridesenter. GPS Koordinater: 6°12’35.4”N 12°02’17.8” E 60.209845, 12.038263
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V76 – ONSDAG 5. JULI KL. 18.00

ÅRETS STØRSTE TRAV ARRANGEMENT – V76

ONSDAG 5. JULI 
Stevnestart: 18.00 
Start første løp: 18.30 
Start V76: 19.00 
Aktiviteter for barn, grilling,  
underholdning. Fart og spenning!

LOKALKJØRING
SØNDAG 27. AUGUST
Stevnestart: 13.00 
Ponniløp og montéløp! 

Fellesaktiviteter med hest hver søndag kl. 11.00
Åpen kafé
Bruktmarked 28.–29. april
“Til Start” samlinger – 1, 2, 3 årige og eldre hester 
Kurs, temakvelder og andre sosiale arrangement. 
Ponnileir uke 29, 17.–23. juli
Ponnitreninger m/instruktør.
Se Facebook: Brandval og Kongsvinger Ponnigruppe

Permanent stallbygg. Koselig miljø og god mat.
Utleie av lokaler ca 60 sitteplasser til selskap,
møter, kurs ol. 
Aktiv facebook og nettside. www.travsport.no

foto: Gerd Marit Skogrand

Facebook: Kongsvinger Trav og Flerbrukssenter og Flerbrukshuset Selskapslokale Kongsvinger Travbenter 

Trav

Andre aktiviteter og arrangement

Vi kan tilby

HØYDEPUNKTER 2017



LEANGEN [ L ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 3911, 7443 Trondheim 
Besøksadresse: Tungaveien 1, 7047 Trondheim • Telefon: 73 91 70 00
E-post: firmapost.leangen@rikstoto.no • www.leangen.no • Bankgiro: 8200.01.81788 

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Håvard Winther Storler Tlf. 958 29 507
Daglig leder: Robert Jakobsen Tlf. 995 42 402 E-post: robert.jakobsen@rikstoto.no
Sportssjef: Robert Jakobsen
Økonomi: Elisabeth Tho Tlf. 73 200 234 E-post: elisabeth.tho@rikstoto.no
Administrasjon: Tove Blekkan Tlf. 995 69 145 E-post: tove.blekkan@rikstoto.no

Banemester: Jan Roar Aune Tlf. 0046-706017098 E-post: jan.roar.aune@rikstoto.no
Ponniansvarlig: Laila Næve / Jorunn Okkenhaug
Innmelding/starterklæring: Tlf. 73 91 70 00
Baneveterinær: Jostein Rekstad
Hesteklinikk: Tlf. 73 91 20 02
Restaurant: Chopsticks, Bordbestilling: tove.blekkan@rikstoto.no 
– Daglig leder Yen Brevik – 924 45 039
Stallkafé: Travkroa - Tlf. 73 20 02 35 - Daglig leder Wenche Lerfald 

LITT OM LEANGEN TRAVBANE
Banens beste hester all time varm og kald: Tamin Sandy, Shan Rags, Bork Rigel
Flest banechampionat: Jomar Blekkan
Høyeste vinner/plassodds: 171,56 – 6. september 1999
Antall A-trenere: 23 
Antall amatør-trenere: ca 440

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Lokale busser: Flere ruter passerer rett utenfor banen mange ganger pr. time, inn og 
ut av byen. Tog: Trønderbanen kjører Støren-Steinkjer T/R hele dagen. Meget gode 
bussforbindelser fra sentralstasjonen. Fly: Værnes flyplass 33 km øst for Leangen.
Egen bil: E6 sørfra passerer som ringvei noen hundre meter fra banen. E6 nordfra 
passerer som ringvei noen hundre meter fra banen. E6 nordfra med avkjøring rett 
ved hovedinngangen. Innherredsveien, matevei til E6-nord, passerer rett utenfor 
hovedinngangen. Sykkel: Meget god sykkelsti-struktur fra byen og i området.

SIDE 40 DNTs TRAVINFO 2017



DNTs TRAVINFO 2017 SIDE 41

HØYDEPUNKTER 2017

VELKOMMEN TIL LEANGEN TRAVBANE

V75-DAGER

• Lørdag 28. januar  • Lørdag 28. oktober
• Lørdag 8. april  • Lørdag 2. desember
• Lørdag 24. juni

MIDTSOMMERTRAVET – Årets store festhelg!

Midt-Norges største travfest arrangeres fredag 23. og lørdag 24. juni 
på Leangen Travbane. Da er det V65, V75, eliteløp, konserter og dans. 
Det blir også masse underholdning for hele familien med ponniridning, 
ponniløp, hoppeslott, ansiktsmaling og grilling.



V5 – MANDAG 1. MAI KL. 14.30

MAGNOR [ MT ]

KONTAKTINFORMASJON
Full adresse: Eidskog Travselskap, Billavegen 33, 2240 Magnor
Besøksadresse: Gaustadvegen 94, 2240 Magnor
E-post: leifbekkengen@yahoo.no
Bankgiro: 1840 30 15128 
Åpningstider: Åpen hele året for trening. Flombelyst i vinterhalvåret tirsdag og torsdag.

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Tor Olav Waaler Tlf. 901 89 548
Sportsansvarlige: Lars Erik Fagerli Tlf. 951 70 365 E-post: piaherm@online.no
Trygg Morten Solli Tlf. 916 09 003 E-post: tms@kroksjoenvannverk.no
Markedssjef: Arne Gundersen Tlfnr. 950 58 591
Økonomiansvarlig: Styret

Innmelding/starterklæring: Lars Erik Fagerli Tlf. 951 70 365 E-post: piaherm@online.no
Vekta: Stig Olsson Tlf. 472 63 861

LITT OM MAGNOR TRAVBANE
Banens beste hester all time, varm og kald: Daladin 1.30.6 (2000), 
Ulsrud Igel 1.23.7 (2007), Zuni Freebird 1.18.4 (1996), Hip Hop Lover 1.16.1 (2002).
Publikumsrekord: ca. 1500
Farmer’s Julia
Antall A-trenere: 3
Antall B-trenere: 17

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Banens adresse er Gaustadvegen 94, 2240 Magnor. Kjør riksveg 2 i retning riksgrensen 
og ta av ved Gaustad bru, følg Gaustadvegen i retning Magnor Sentrum 1 km og da er 
Magnor travbane på høyre hånd like ved vegen.
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V5 – MANDAG 1. MAI KL. 14.30

TOTALISATOR ARRANGEMENT

MANDAG 1. MAI

Start prøveløp: 14.30
Stevnestart: 15.00
Start første løp: 15.15
Start V5: 15.45

Vi ønsker alle velkommen til travstevne 
på vår trivelige og intime lokalbane. 
Åpen kafé! Grill og pølsebod. 

SØNDAG 23. APRIL

Stevnestart: 15.00

Vi har åpen kafé, pølser og vafler. 
Ponniløp og monteløp!
Premier fra Magnor glassverk. 
Proposisjoner for løpene finner du i 
løpsbulletinen eller på www.biritrav.no

Vil du bli medlem? 
Kontakt: Trygg Morten Solli
Mobil: 916 09 003
Epost: tms@kroksjoenvannverk.no

foto:  Biri Trav AS, Kristin Gravrok

Trav

Lokalkjøring 

Eidskog Travselskap

HØYDEPUNKTER 2017



MOMARKEN [ M ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Boks 174, 1851 Mysen • Besøksadresse: Skofterudvn. 12, 1850 Mysen 
Telefon: 69 89 80 01 • Telefaks: 69 89 26 35 • E-post: firmapost.momarken@rikstoto.no 
www.momarken.no • Bankgiro Momarken Toto AS: 1020 07 00134 
Åpningstider: Mandag til fredag: kl. 08.00 til kl. 15.30 

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Bjørn Ingar Strøm Tlf. 40 03 90 94 E-post: bis@park-anlegg.no
Daglig leder: Per Olav Andersen Tlf. 91 88 60 82 E-post: per.andersen@rikstoto.no
Sports-/Markedssjef: Kjeld Henning Sandem Tlf. 41 53 14 57 
E-post: kjeld.henning.sandem@rikstoto.no 
Teknisk sjef: Thor E. Heyerdahl Tlf. 95 12 61 10 E-post: thor.heyerdahl@rikstoto.no
Rådgiver/prosjektleder: Knut Ekhaugen Tlf. 92 84 32 12
E-post: knut.ekhaugen@rikstoto.no 
Forbundssekretær: Elin Kristin Nilsen Tlf. 91 72 63 24 E-post: dnt.ostfold@travsport.no
Økonomi: Abacus Økonomitjenester AS – E-post: line.christensen@bacus.no
Administrasjon: Inger Lund Tlf. 69 89 80 01/988 05 496 E-post: inger.lund@rikstoto.no
Banemester: Paul Sjåstad Tlf. 90 02 74 07 E-post: paul.sjastad@rikstoto.no
Momarken Travbanes Damegruppe: Torild Johansen Tlf. 95 27 65 38
Ungdomsansvarlig/ponni: Geir Arne Kristofferstuen Tlf. 95 12 96 17 
Innmelding/starterklæring: Tlf. 69 89 80 20
Vekta: Trygve Lundsrud Tlf. 91 38 93 50
Baneveterinær: Arild Lysaker
Momarken Hesteklinikk: Jan Rennesund Tlf. 91 63 40 15
Restaurant og Stallkafé: Momarken Restaurant ved Jørn Bertheussen Tlf. 40 41 42 43
Bordbestilling: Tlf. 46 22 58 98 E-post: luanaloekke@gmail.com
Finntack hjul og vognspesialisten, avd. Momarken: Tlf. 40 48 20 04

LITT OM MOMARKEN TRAVBANE
Banens beste hester all time: Steinlager og Vintilla 
Flest banechampionat: Per Rakkestad (13) og Dagfinn Aarum (13) 
Publikumsrekord: 8.500 i 1989 da Mack Lobell vant Momarken Grand Prix 
Høyeste vinner/plassodds: Matchless 12.10.2013 – 181,10
Antall A-trenere: 21

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS koordinater: 59.56949° N - 11.33339° Ø. Fra Oslo ( øst ): følge E18 mot Stockholm. 
Ta av mot Mysen, riksvei 22. Fra Sverige ( vest ). Følge E18 mot Oslo. Ta av mot Mysen, 
riksvei 22. Fra Lillestrøm ( nord ). Følge riksvei 22 til Mysen. Fra Sarpsborg 8 sør ). Følge 
riksvei 22 til Mysen.
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UNIONSKAMPEN – 10 ÅRS JUBILEUM!

Felles V75-stevne med Sverige lørdag 18. mars.

PÅSKETRAVET

Skjærtorsdag 13. april og 1. Påskedag 16. april

V75-DAGER

V75 lørdag 5. august
V75 med bl.a. Norsk Oaks lørdag 14. oktober
Vår tradisjonelle romjuls V75 fredag 29. desember

ANNET

NM for damer fredag 19. mai

Momarken Travbane var den første banen utenom Sverige som 
arrangerte en felles svensk-norsk V75-omgang i 2008. 
Dette stevnet som kalles Unionskampen er blitt arrangert hvert 
år fra 2008 på Momarken Travbane.

Høyeste V75-utbetalinger: 19. mai 2014 kr. 41.126.350,–
og 26. november 2005 kr. 39.689.095,–

MOMARKEN
TRAVMUSEUM

– Få et innblikk i
travsportens

historie.
Vi har landets

eneste
travmuseum.



V65 – SØNDAG 20. AUGUST

ORKDAL [ OR ]

KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse: Travbaneveien, 7320 FANNREM • E-post: frank.westberg@elkem.no
Bankgiro 4270 31 00494

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Frank Westberg Tlf. 916 05 460 E-post: frankwestberg@gmail.com
Sportskomite: Frank Westberg Tlf. 916 05 460, Øystein Mælen Tlf. 908 78 822 
og Lars Aunemo. 
Markedssjef: Bjørn Steinshaug Tlf. 915 47 466
Økonomi: Hege Solvang Morken Tlf. 902 02 315
Administrasjon: Styret

Banemester: Atle Fagerholt Tlf. 971 35 406
Ungdomsansvarlig/ponni: Laila Muhle Tlf. 469 18 045
Innmelding/starterklæring: Sportskomité
Vekta: Leif Inge Melby Tlf. 414 15 926
Baneveterinær: Ola Martin Foss
Restaurant og Stallkafé: Guri Hoel Tlf. 957 81 877
Hesteutstyr: Fannrem Salmakerverksted utsalg av hesteutstyr og klær på banen. 
De utfører også med reparasjoner av hesteutstyr.

LITT OM ORKDAL TRÅVKLUBB
Banens beste hester all time, varm og kald: 
Beste kaldblodshest - Tufflan. Han tok rekorden 1.23.3a og tjente 1,1 mill.
Beste varmblodshest - Glad X.T. Han fikk en rekord på 1.13.6a og tjente ca. kr. 900.000.
Publikumsrekord: Ca. 5.000.
Antall A-trenere: 1 (Inge Melby)

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
Banen ligger like sør for Fannrem sentrum. Det er skiltet til bane når du tar av fra E39.
Ankomst fra sør er avkjørsel fra E6 på Berkåk og ta mot Orkanger. Det er ca 65 km fra 
Berkåk til Orkdal Tråvpark. Fra nord er det avkjørsel fra E6 på Klett.  
Det kjøres via E39 til Forve Bru på Fannrem der det er skiltet til travbane.
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ANNET

Orkdal Tråvklubb er landets eldste klubb, stiftet i 1873. Vi har i overkant 
av 200 medlemmer.

Mange av disse er aktive og vi har i underkant av 100 starthester i 
klubben. I 2013 tjente klubbens hester 5,6 mill. kroner.

Orkdal Tråvklubb arrangerer 3 lokalkjøringer pr. år. I tillegg er det flere 
utstillinger som blir arrangert på vår bane i vår regi. Det er også 5 
andre klubber som arrangerer sin lokalkjøring på vår bane. Det årlige 
propagandatravet er også svært verdifullt for banen vår. Det har i det 
siste blitt lagt i forbindelse med midtsommer-travet på Leangen. Dette 
har blitt en suksess. Dette arrangementet er et samarbeid med 7 andre 
klubber i Orkdalsregionen.

Orkdal Tråvklubb har egen stall med 36 bokser. Inge Melby disponer pr. 
01.10.2014, 9 av disse. Resten er fullt opp av amatørtrenere som trener 
sine egne hester. Stallen er full nesten til enhver tid.

Orkdal Tråvklubb disponerer også ca. 40 påselingsbokser for hesteeiere/
trenere som vil bruke vårt anlegg. Banen er åpen til enhver tid, men er 
skikkelig sloddet og vannet tirsdag, torsdag og søndag.

På vinteren kjører vi isbane så langt det lar seg gjøre.



SØRLANDET [ ST ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse/besøksadresse: Travparkveien 30, 4636 Kristiansand S 
Telefon: 38 04 46 66 • Faks: 38 04 49 60 • E-post: firmapost.sorlandet@rikstoto.no 
www.sorlandets-travpark.no • Åpningstider: Mandag til fredag: kl. 09.00 til kl. 15.00 

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Styreleder: Finn Vemund Hansen Tlf. 404 03 828
Daglig leder: Kjetil Olsen Tlf. 907 60 023 E-post: kjetil.olsen@rikstoto.no
Sportsansvarlig: Marianne Klepaker Tlf. 932 34 162 E-post: marianne.klepaker@rikstoto.no
Markedsansvarlig: Ingvar Ludvigsen Tlf. 906 23 631 E-post: ingvar.ludvigsen@rikstoto.no
Rekrutteringsansvarlig/forbundssekretær: John Arne Degnes Tlf. 922 85 398 
E-post: johnarne.degnes@rikstoto.no
Samfunns- og mediekontakt: Richard Ekhaugen Tlf. 996 93 624 
E-post: richard.ekhaugen@rikstoto.no
Travskolen: Linn Eli Svendsen Tlf. 922 46 209 E-post: linn.svendsen@rikstoto.no
Teknisk ansvarlig: Nils Erik Skibeli Tlf. 976 65 256 E-post: nils.erik.skibeli@rikstoto.no

Banemester: Roger Tjomsland Tlf. 932 34 153
Vaktmester: Geir Brandal Tlf. 412 65 870
Restaurant: Tlf. 38 04 46 66
Kjøkken- og restaurantsjef: 
Kim André Flaten Tlf. 915 23 580 E-post: kim@matparken.no
Innmelding/starterklæring: Tlf. 35 10 11 35
Baneveterinær: Magne Aartun

LITT OM SØRLANDETS TRAVPARK
Banen ble åpnet 16. juli 1998 og er 1000 meter lang. Storelan med kusk Dagfinn Aarum 
vant det første totalisatorløpet. Det årlige høydepunktet er sommertravet i juli med NM 
for kaldblodshester (ett for hingster/vallaker og ett for hopper). Øystein Tjomsland, Arild 
Berås og Jenny Thygesen er trenerne med stall på banen.
Flest banechampionater: Eirik Høitomt (12)
Publikumsrekord: Over 30 000 på åpningen 16. juli 1988
Antall A-trenere: 7

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS-koordinater: 58°10’51 352° N 5°9’14, 094° Ø. Banen ligger inntil E18 nær 
Dyreparken og Sørlandssenteret, ca. 10 km øst for Kristiansand sentrum.
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MØTER, MESSER & SEMINAR

KICK-OFF MED HESTEKJØRING OG KOKKEKAMP

KJØKKEN & CATERING

FLOTTE ARRANGEMENT OG FESTER

KURS & KONFERANSE FRA 2–600 PERS.

www.sorlandets-travpark.no
Tlf. 915 23 580

MULIGHEDENES ARENA
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ØVREVOLL GALOPPBANE [ Ø ]

KONTAKTINFORMASJON
Postadresse: Postboks 134, 1332 Østerås • Besøksadresse: Vollsveien 132, 1358 Jar
Telefon: 22 95 62 00 • E-post: firmapost.ovrevoll@rikstoto.no
www.ovrevoll.no • www.ovrevollderby.no
Åpningstider: Mandag til fredag: Kl. 08:30 til kl. 16:00

KONTAKTPERSONER/TELEFONER
Administrerende direktør: Thomas Gjelsås. Tlf. 22 95 62 33
thomas.gjelsaas@rikstoto.no
Sportssjef: Liv Kristiansen. Tlf. 22 95 62 18 E-post: liv.kristiansen@rikstoto.no
Markedssjef: Marianne Ek Tlf. 22 95 62 02 E-post: marianne.ek@rikstoto.no 
Økonomi: Tonje Bjørnstad Tlf. 22 95 61 12 E-post: tonje.bjornstad@rikstoto.no 
Banemester: John Fortune Tlf. 942 80 663 E-post: john.fortune@rikstoto.no
Ungdomsansvarlig/ponni: Anne Petterøe E-post: anne@noark.info, www.NOARK.info
Registrering av hest, ansvarlig: Hege E. Jenssen Tlf. 22 95 62 15 
E-post: hege.jenssen@rikstoto.no
Restaurant og selskaper: Marianne Ek Tlf. 22 95 62 02 
Anmeldelser/starterklæring: Liv Kristiansen (se over), Susanne Kolling Tlf. 22 95 62 17 
E-post: susanne.kolling@rikstoto.no 
Vektrom: Tlf. 22 95 62 39
Baneveterinær: Kjetil Hamnes Tlf. 957 03 096

Følg Øvrevoll Galopp på Facebook for
oppdateringer om arrangement og temadager i 2017!

LITT VARIERT OM GALOPPSPORTEN
Publikumsrekord: ca. 12.000 
Profesjonelle trenere: 29 
Amatørtrenere: 14
Høyeste vinner/plassodds: 154,46 (1987) / 99,40 (1997)

SLIK FINNER DU FREM TIL BANEN
GPS Koordinater - LAT. 59.939323 LONG. 10.624377

Med bil: E18 fra Oslo: Ta av mot Jar ved Lysaker (før Fornebu), følg deretter Vollsveien 
direkte til Øvrevoll. E18 fra Sandvika: Ta av mot Jar ved Lysaker, til venstre over E18. 
Følg skilt mot Jar. Vollsveien går direkte til Øvrevoll. Buss 140 fra Oslo eller Bekkestua til 
Øvrevoll stasjon. Linje 2 Østerås til Eiksmarka stasjon (10 min. gange)
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Øvrevoll er Norges eneste galoppbane og ligger i naturskjønne 
omgivelser på Jar i Bærum, bare 15 min fra Oslo sentrum. Banen ble 
etablert i 1932 og offisielt åpnet av Kong Haakon VII.
Øvrevoll har både gress- og sandbane. Det avholdes 32 løpsdager i løpet 
av sesongen og den starter i april med siste løpsdag sist i november. Det 
er løp stort sett hver torsdag kveld med noen unntak.

NORSK DERBY

Søndag 27. august 2017 kl. 12.30 avholdes Derbydagen på Øvrevoll 
Galoppbane. Dette er årets store høydepunkt og tusenvis av festkledde 
mennesker finner veien til galoppbanen. Dette er en dag for hele 
familien og alle er velkommen, med eller uten hatt. I tillegg til flotte 
galoppløp med den høyeste eliten av hester til start, er det hatteparade, 
ponniridning, tivoli og mange serveringssteder. Alex Rosén har i flere år 
ledet den populære hatteparaden der damen med flotteste antrekk og 
hatt vinner flybilletter fra Emirates Airlines. Denne dagen koster det 100 
kroner for inngang og billett kjøpes i porten. Barn og pensjonister gratis.

17. MAI

Som tradisjon siden 2001 arrangerer Øvrevoll løp 17. mai. Dette er et 
hyggelig familiearrangement med mange aktiviteter for barna i tillegg 
til flotte løp. Årets første løp på gressbanen avholdes hvert år på denne 
dagen, og de beste hestene blir å se i banen. Løpsdagen starter kl. 
15.00. Alle serveringsstedene er åpne og det er en perfekt avslutning på 
17. maifeiringen med familie og venner.

SERVERINGSSTEDER – TEMADAGER

På Øvrevolls løpsdager utenom storløpsdager er det servering på 
Sherryhaugen Kafe. Det er også en uteservering mellom visnings og 
vinnerpaddocken og i vårt nye servicebygg er det mulig å få både mat og 
drikke og samtidig ha den beste utsikten. Sherryhaugens spilleavdeling 
er åpen hele året for kryss-spill. Kafeen med mat og drikkeservering 
har åpent ved større utenlandske arrangementer utenom Øvrevolls 
løpsdager. Det er også en hovedtribune på område som brukes på 
store løpsdager, her finner du også hestebutikk som er åpen hele året,  
www.horseshop.no. Øvrevoll er en flott arena for store og små selskaper, 
ta gjerne kontakt så finner vi en løsning som passer for dere. Se gjerne 
www.ovrevollderby.no for inspirasjon.
Ta kontakt med Marianne Ek på telefon: 22 95 62 02
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TEKNISKE DATA FOR BANENE

BERGEN TRAVPARK
Banelengde: 1000 meter
Oppløpets lengde: 190 meter
Dosering: 15%
Svingradius: 81,6 meter

BIRI TRAVBANE
Banelengde: 1000 meter
Oppløpets lengde: 190 meter
Dosering: 14%
Svingradius: 85 meter

BJERKE TRAVBANE
Banelengde: 1000 meter
Oppløpets lengde: 200 meter
Dosering: 18%
Svingradius: 77,8 meter

DRAMMEN TRAVBANE
Banelengde: 800 meter
Oppløpets lengde: 150 meter
Dosering: 15%
Svingradius: 70,5 meter
Spesielle forhold: Kort oppløp

FORUS TRAVBANE
Banelengde: 950 meter
Oppløpets lengde: 200 meter
Dosering: 15%
Svingradius: 76,5 meter
Spesielle forhold: Rask bane

HARSTAD TRAVPARK
Banelengde: 970 meter
Oppløpets lengde: 154 meter
Dosering: 15%
Svingradius: 82,4 meter
Spesielle forhold: Kort oppløp

JARLSBERG TRAVBANE
Banelengde: 1000 meter
Oppløpets lengde: 200 meter
Dosering: 16,5%
Svingradius: 78 meter

KLOSTERSKOGEN TRAVBANE
Banelengde: 800 meter
Oppløpets lengde: 220 meter
Dosering: 15%
Svingradius: 57,5 meter
Spesielle forhold: 
Siste indre – krappe svinger

LEANGEN TRAVBANE
Banelengde: 1000 meter
Oppløpets lengde: 270 meter
Dosering: 17%
Svingradius: 65 meter
Spesielle forhold: 
Langt oppløp – krappe svinger

MOMARKEN TRAVBANE
Banelengde: 1000 meter
Oppløpets lengde: 240 meter
Dosering: 14,5%
Svingradius: 68 meter
Spesielle forhold: Langt oppløp

SØRLANDETS TRAVPARK
Banelengde: 1000 meter
Oppløpets lengde: 200 meter
Dosering: 15%
Svingradius: 83 meter
Spesielle forhold: Langt oppløp

ØVREVOLL GALOPPBANE
Banelengde: 2000 meter
Spesielle forhold: 
Området består av en gressbane som 
er ca 2000 meter i omkrets og har 
en bredde på ca 15 meter. De fleste 
hovedløpene avholdes på gressbanen. 
Til løp trening finnes også en sandbane 
eller dirt track bane. Den er 1375 meter i 
omkrets og er 15 meter bred.

BANELENGDER

OPPLØPSLENGDER

DOSERINGSPROSENT

SVINGRADIUS

SPESIELLE FORHOLD



AMATØRKUSKER
HARSTAD – LØRDAG 13. MAI 

DAMER
MOMARKEN – FREDAG 19. MAI

PROFESJONELLE KUSKER
LEANGEN – FREDAG 23. JUNI 

– LØRDAG 24. JUNI

MONTÉRYTTERE
DRAMMEN – LØRDAG 1. JULI

KALDBLODS
SØRLANDET – LØRDAG 22. JULI 

VARMBLODS
BIRI – LØRDAG 29. JULI 

STALLANSATTE
BERGEN – LØRDAG 19. AUGUST

for

for

for

for

for

for

for
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PROGRAM

2017
JANUAR BANE NOTAT

V75
07. jan

14. jan

21. jan

28. jan

Klosterskogen

Jarlsberg

Bjerke

Leangen

FEBRUAR BANE NOTAT
04. feb

11. feb

18. feb

25. feb

Klosterskogen 

Forus

Biri

Bjerke Lars Laumb

MARS BANE NOTAT
04. mar

11. mar

18. mar

25. mar

Drammen

Bergen

Momarken 

Sørlandet

Unionskampen

JUNI BANE NOTAT
03. jun

10. jun

11. jun (ekstra)

17. jun

24. jun

Bergen

Bjerke

Bjerke

Forus

Leangen

Oslo Grand Prix

MAI BANE NOTAT
06. mai

13. mai

20. mai

27. mai

Forus

Biri

Jarlsberg

Solvalla

Hans Petter Tholfsens Minneløp

Elitloppshelg

APRIL BANE NOTAT
01. apr

08. apr

15. apr

22. apr

29. apr

Bjerke

Leangen

Klosterskogen

Bjerke

Åby

Jacob Meyer, Kongepokalen

Klosterskogen Grand Prix

V75-Finaler

Olympiatravet



DNTs TRAVINFO 2017 SIDE 55

AUGUST BANE NOTAT
05. aug

12. aug

19. aug

26. aug

Momarken

Drammen 

Bergen

Sørlandet

DNTs 5-årsløp

JULI BANE NOTAT
01. jul

08. jul

09. jul (ekstra)

15. jul

22. jul

29. jul

Drammen

Jarlsberg

Jarlsberg

Harstad

Sørlandet

Biri

Jarlsberg Grand Prix hp

Ulf Thoresen Grand International

NM, kbl

NM, vbl. Prinsesse Märtha Louise

SEPTEMBER BANE NOTAT
02. sep

09. sep

10. sep (ekstra)

16. sep

23. sep

30. sep

Klosterskogen 

Bjerke

Bjerke

Forus

Färjestad

Jarlsberg

V75-Finaler

Klasseløpsfinaler

Unionstravet

OKTOBER BANE NOTAT
07. okt

14. okt

21. okt

28. okt

Bjerke

Momarken

Bergen

Leangen

Oaks

NOVEMBER BANE NOTAT
04. nov

11. nov

18. nov

25. nov

Biri

Sørlandet

Bjerke

Jarlsberg

Biri Oppdretningsløp

Axel Jensen

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.

DESEMBER BANE NOTAT
02. des

09. des

16. des

23. des

27. des

29. des

Leangen

Forus

Bjerke

Drammen

Bjerke (ons)

Momarken (fre)

V75-Finaler

Winter Burst

Winter Burst



SIDE 56 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

JANUAR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JARLSBERG: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
KLOSTERSKOGEN: V75
HARSTAD: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
JARLSBERG: V75
DRAMMEN: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
BJERKE: V75
HARSTAD: V65
MOMARKEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V76
LEANGEN: V75
SØRLANDET: V65
KLOSTERSKOGEN: V65
MOMARKEN: V65

Jarlsberg: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Jarlsberg: Lunsjtrav

Jarlsberg: Lunsjtrav



DNTs TRAVINFO 2017 SIDE 57

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
KLOSTERSKOGEN: V75
HARSTAD: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
BIRI: V65
FORUS: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
BIRI: V75
HARSTAD: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
BJERKE: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

FEBRUAR

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.



SIDE 58 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

MARS

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
DRAMMEN: V75
HARSTAD: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
BIRI: V65
BERGEN: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
JARLSBERG: V65
MOMARKEN: V75
DRAMMEN: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
SØRLANDET: V75
JARLSBERG: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65

Momarken: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Momarken: Lunsjtrav



UNIONSKAMPEN
MOMARKEN 18. MARS

2 0 1 7

10 års
JUBILEUM

2008-2017

UNIONSKAMPEN
MOMARKEN – LØRDAG 18. MARS

MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    

MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    

MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN    MOMARKEN   

Landskamp i trav mellom
Sverige og Norge



SIDE 60 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

APRIL

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BJERKE: V75
BIRI: V65
KLOSTERSKOGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
LEANGEN: V75
SØRLANDET: V65
DRAMMEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
MOMARKEN: V65
KLOSTERSKOGEN: V65
KLOSTERSKOGEN: V75
MOMARKEN: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
BJERKE: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
ÅBY: V75
DRAMMEN: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Jarlsberg: Lunsjtrav

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bergen: V65

Drammen: Lunsjtrav

Øvrevoll

Jarlsberg: Lunsj, Øvrevoll: V65

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsjtrav

Momarken: Lunsjtrav

Sørlandet: V65

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.



April 29th

Total purse EURO 340.000

Gr.I U.E.T. M
asters

Friday 28th April qualifications 

The King’s Cup/The Queen Cup 

 Finals May 13

Heatrace 1640 m auto

August 12th

Total purse EURO 440.000

Gr.I U.E.T. M
asters

Åby Stora Pris

LYON GRAND PRIX, 3140 m auto

Total purse EURO 120.000 Gr.II U
.E.T. M

asters

www.abytravet.se

Contact: Jon W Pedersen 
+46 708-16 33 00
jon.pedersen@aby.travsport.se



SIDE 62 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

MAI

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
JARLSBERG: V65
FORUS: V75
BIRI: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
BIRI: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
BJERKE: V76
ØVREVOLL: V65
BERGEN: V65
MOMARKEN: V65
JARLSBERG: V75
BIRI: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
JARLSBERG: V65
SOLVALLA: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76

Magnor: V5

Forus: Lunsjtrav

Drammen: Lunsj, Øvrev.: V65

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Drammen: Lunsj, Øvrev.: V65

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Drammen: Lunsjtrav

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsjtrav

Bergen: V65

Bjerke: Lunsjtrav



WWW.BJERKE.NO

 

BORDBESTILLING: jonerik.kirkeby@rikstoto.no
WWW.BJERKE.NO

VG OSLO GRAND PRIX 
10.–11. JUNI 2017

KLASSELØPSHELGEN
9.–10. SEPTEMBER 2017 



SIDE 64 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

JUNI

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KLOSTERSKOGEN: V65
BIRI: V65
BERGEN: V75
FORUS: V65
LEANGEN: V65
SØRLANDET: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
BJERKE: V75
BJERKE: V75
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BIRI: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
JARLSBERG: V65
FORUS: V75
FORUS: V65
DRAMMEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
LEANGEN: V65
LEANGEN: V75
SØRLANDET: V65
JARLSBERG: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65

Forus: Lunsj, Øvrevoll: V65

Bodø: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Kloster.: Lunsj, Øvrevoll: V65

Harstad: V65

Jarlsberg: Lunsjtrav

Momarken: Lunsjtrav

Øvrevoll

Øvrevoll: Lunsjtrav, Biri: V65

Jarlsberg: Lunsjtrav

Bergen: Lunsj, Øvrevoll: V65

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsj, Øvrevoll: V65

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.



PONNILANDSLEIR 2017

Forus travbane 30. juni til 2. juli

Følg med på

Ponnitravet.no
for invitasjon



SIDE 66 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

JULI

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DRAMMEN: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
KONGSVINGER: V76
JARLSBERG: V65
JARLSBERG: V65
JARLSBERG: V75
JARLSBERG: V75
LEANGEN: V65
SØRLANDET: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
HARSTAD: V75
BIRI: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
SØRLANDET: V65
SØRLANDET: V75
BIRI: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
BIRI: V75
KLOSTERSKOGEN: V65
DRAMMEN: V65

Bodø: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsj

Bergen: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Jarlsberg: Lunsj, Øvrevoll: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsj, Øvrevoll: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav



Spiller du på hest, bidrar du til at norsk trav- 
sport får mulighet til å utvikle sine mange 
satsningsområder. I tillegg til utbetaling 
av løpspremier, bidrar disse midlene også 
til oppdrett og forskning, hestevelferd, og 
støtte til utdannelse innen hestefag. 
 
365 dager i året bidrar vi til opplevelser som 
skaper puls og spennende hesteopp- 
levelser i norsk travsport. Vi er mange som er 
opptatt av å sikre hestesportens fremtid, og 
det er dette vi elsker å jobbe for;  
døgnet rundt, året rundt.

www.rikstoto.no

Vi skaper puls



SIDE 68 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

AUGUST

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
MOMARKEN: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
BIRI: V65
DRAMMEN: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
JARLSBERG: V65
BERGEN: V75
SØRLANDET: V65
DRAMMEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
BIRI: V65
SØRLANDET: V75
JARLSBERG: V65
BJERKE: V65
BJERKE: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65

Momarken: Lunsj, Øvrev.: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsj, Øvrevoll: V65

Bodø: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Drammen: Lunsj, Øvrev.: V65

Kala: V65

Orkdal: V5

Bjerke: Lunsjtrav

Forus: Lunsj, Øvrevoll: V65

Harstad: V65

Øvrevoll: V64

Bjerke: Lunsjtrav

Leangen: Lunsjtrav

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.



KANSKJE EN NY SUPPORT JUSTICE
ELLER PHANTASM SOA?

GLEM IKKE 8.–10. SEPTEMBER!

DET ER DA NYE STJERNER KJØPES!

KJØP DIN NESTE VERDENSSTJERNE 

under klasseløpshelgen 8.–10. september!



SIDE 70 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

SEPTEMBER

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BIRI: V65
KLOSTERSKOGEN: V75
DRAMMEN: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BJERKE: V65
BJERKE: V75
BJERKE: V75
LEANGEN: V65
JARLSBERG: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
FORUS: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
FÄRJESTAD: V75
KLOSTERSKOGEN: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
JARLSBERG: V75

Harstad: V65

Haugaland: V5

Bjerke: Lunsjtrav

Drammen: Lunsj, Øvrev.: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsjtrav

Drammen: Lunsjtrav

Klosterskogen: V65

Bodø: V5

Bjerke: Lunsjtrav

Drammen: Lunsj, Øvrev.: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Sørlandet: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsj

Momarken: Lunsjtrav

Harstad: V65



23 SEPTEMBER KL. 14:45

MB 1

Unionsupplösningen i Karlstad 1905 ska firas!
Sverige vs Norge i en landskamp som ingen vill förlora...

SUPER
LÖRDA

G

Uno Sweds Minneslopp 150 000 SEK

Unionskampen 300 000 SEK



SIDE 72 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

OKTOBER

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MOMARKEN: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
BJERKE: V75
SØRLANDET: V65
DRAMMEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
MOMARKEN: V75
JARLSBERG: V65
LEANGEN: V65
DRAMMEN: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
BIRI: V65
BERGEN: V75
SØRLANDET: V65
DRAMMEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
JARLSBERG: V65
LEANGEN: V75
SØRLANDET: V65
DRAMMEN: V65
FORUS: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Drammen: Lunsjtrav

Leangen: V65

Øvrevoll: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsjtrav

Klosterskogen: Lunsjtrav

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Forus: Lunsjtrav

Leangen: V65

Øvrevoll: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Bergen: Lunsj, Øvrevoll: Lunsj

Harstad: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.



Exclusive
Design

Leverandør av  
storløpspremier og  

pokaler i edelt metall  
til travsporten i Norge

Postadresse: 
Postboks 46, Bekkelagshøgda, 
1109 Oslo
Besøksadresse: 
Nils Hansens vei 20

Telefon: 22 72 33 33
Mobil: 900 21 211
E-post: exclusive.design@reide.no
www.reide.no



SIDE 74 DNTs TRAVINFO 2017

LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

NOVEMBER

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
JARLSBERG: V65
BIRI: V75
MOMARKEN: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
KLOSTERSKOGEN: V65
BIRI: V65
SØRLANDET: V75
FORUS: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
JARLSBERG: V65
BJERKE: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
JARLSBERG: V75
LEANGEN: V65
KLOSTERSKOGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65

Leangen: Lunsj, Øvrev.: Lunsj

Bergen: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Drammen: Lunsjtrav

Øvrevoll: Lunsjtrav

Harstad: V65

Øvrevoll: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsj, Øvrevoll: Lunsj

Forus: V65

Bjerke: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsj, Øvrevoll: Lunsj

Harstad: V65

Momarken: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav
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LØPSDAGER

2017
DAG DATO V75 / V76 / V65 LUNSJTRAV / ØVRIG

DESEMBER

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JARLSBERG:V65
LEANGEN: V75
SØRLANDET: V65
KLOSTERSKOGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
FORUS: V75
JARLSBERG: V65
LEANGEN: V65
MOMARKEN: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
BJERKE: V75
SØRLANDET: V65
LEANGEN: V65
FORUS: V65
BJERKE: V76
BERGEN: V65
BIRI: V65
DRAMMEN: V75

FORUS: V65
BJERKE: V75
BJERKE: V65
MOMARKEN: V75
BERGEN: V65
BJERKE: V65

Harstad: V65

Drammen: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Klosterskogen: V65

Forus: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Harstad: V65

Drammen: Lunsjtrav

Bjerke: Lunsjtrav

Jarlsberg: Lunsjtrav

Leangen: Lunsjtrav

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.
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2017
STORLØP

DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

ELDRE VARMBLODS

21. jan

25. feb

04. mar

18. mar

01. apr

08. apr

15. apr

15. apr

22. apr

22. apr

22. apr

22. apr

03. jun

11. jun

11. jun

11. jun

11. jun

11. jun

17. jun

17. jun

17. jun

24. jun

08. jul

09. jul

09. jul

15. jul

15. jul

15. jul

28. jul

Bjerke

Bjerke

Drammen

Momarken

Bjerke

Leangen

Klostersk.

Klostersk.

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bergen

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Forus

Forus

Forus

Leangen

Jarlsberg

Jarlsberg

Jarlsberg

Harstad

Harstad

Harstad

Biri

VGs V75-Mester

Sigvart Petersens Minneløp

Ludvig Nilsens Minneløp

Steinlagers Æresløp

Yarrah Bokos Æresløp

Sigbjørn Rishaugs Minneløp

Klosterskogen Grand Prix

Thai Thanics Æresløp

Grunndivisjonen, finale

Bronsedivisjonen, finale

Sølvdivisjonen, finale

Hoppedivisjonen, finale

Ove Wassbergs Æresløp

Flaata eiendoms Hoppeløp

Europamatch

Oslo Grand Prix

Energima Cup

Høydespesialistens Stayerløp

Sparebanken Vest Stayerløp

Forus Open

Kjell Håkonsens Æresløp

Riis Bilglass 5-åringselite

Thor Tholfsens Minneløp

Anders Jahres Pokalløp

Ulf Thoresen Grand International

Ole Bendiksens Minneløp

Lars Holtes Minneløp

Gerhard Bergs Æresløp

Biri All-round (sulky+monté)

60 000

70 000

70 000

250 000

100 000

70 000

300 000

125 000

100 000

110 000

125 000

110 000

70 000

200 000

300 000

1 500 000

300 000

200 000

70 000

300 000

70 000

125 000

60 000

200 000

750 000

100 000

60 000

75 000

40 000

Hopper

NF

NF

NR/NF hp

Hopper

4–5 år

5–årsløp NF

Stallansatte

4–5–årsløp

2 løp+bonus

NF = Norskfødte – NR = Norskregistrerte
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DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

29. jul

29. jul

05. aug

26. aug

02. sep

09. sep

09. sep

09. sep

09. sep

09. sep

10. sep

10. sep

16. sep

14. okt

21. okt

11. nov

18. nov

25. nov

02. des

16. des

16. des

16. des

16. des

16. des

23. des

250 000

250 000

70 000

70 000

70 000

40 000

100 000

110 000

125 000

110 000

150 000

100 000

60 000

100 000

150 000

70 000

150 000

70 000

70 000

100 000

110 000

125 000

100 000

110 000

70 000

Biri

Biri

Momarken

Sørlandet

Klostersk.

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Forus

Momarken

Bergen

Sørlandet

Bjerke

Jarlsberg

Leangen

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Drammen

NF

NF Hopper

Tidsløp

Amatør

NF

NF

NR/NF hp

Fordel hp

4140 m

Hopper

NF

NF

NR/NF hp

Hopper

Norgesmesterskap

Norgesmesterskap, hopper

Per Rakkestads Minneløp

Kristen T Gundersens Æresløp

Prince Royals Minneløp

Per Arne Enholms Minneløp

Grunndivisjonen, finale

Bronsedivisjonen, finale

Sølvdivisjonen, finale/Karsten Buer

Hoppedivisjonen, finale

Jubileumsløpet

Per Ulvens Æresløp

Gunnar Opsahls Æresløp

Høst-Maraton

Kniksens Æresløp

Miss Arabellas Æresløp

Kai Eriksens Minneløp

Th. Martinsens Æresløp

K.N. Stensruds Æresløp

Grunndivisjonen, finale

Bronsedivisjonen, finale

Sølvdivisjonen, finale

Bjerkepokalen

Hoppedivisjonen, finale

Ole A Landaas Æresløp

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.



SIDE 78 DNTs TRAVINFO 2017

2017
STORLØP

DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

21. jan

28. jan

11. feb

25. feb

04. mar

11. mar

18. mar

25. mar

01. apr

14. apr

15. apr

22. apr

22. apr

22. apr

06. mai

03. jun

03. jun

10. jun

11. jun

17. jun

24. jun

15. jul

15. jul

22. jul

22. jul

31. jul

31. jul

05. aug

12. aug

12. aug

60 000

100 000

100 000

150 000

70 000

70 000

150 000

70 000

200 000

50 000

200 000

125 000

100 000

110 000

70 000

50 000

70 000

100 000

300 000

100 000

125 000

100 000

75 000

250 000

250 000

30 000

30 000

70 000

500 000

250 000

4–10 år NF

Fordel hp

Fordel hp

Hopper

Tidsløp

Hopper

Stayer

Monté

Hopper

NF

NF Hopper

5–årsløp hp

5–årsløp

Tidsløp

5–årsløp

5–årsløp hp

Kvalifisering til Paris

Troll Jahns Æresløp

Tollef Fjermestads Minneløp

Lars Laumbs Løp

Arne Sems Minneløp

Martin Austevolls Æresløp

Østfoldpokalen

Brisas Æresløp

Jacob Meyers Pokal

Sigvart Larsens Minneløp

Moe Odins Æresløp

Kaldblodscupen, finale

Grunncupen, finale

Hoppecupen, finale

Vestlandsløpet

Rappfots Æresløp

Eldings Æresløp

Stayerløp

Alm Svartens Æresløp

Gaute Gudmestads Æresløp

Trøndelagspokalen, Bork Rigels Æresløp

John Buers Minneløp 

Egil Trudvangs Æresløp

Norgesmesterskap

Norgesmesterskap, hopper

Kval DNTs 5-årsløp

Kval DNTs 5-årsløp hopper

Ole Uttisruds Minneløp

DNTs 5-årsløp

DNTs 5-årsløp, hopper

ELDRE KALDBLODS

Bjerke

Leangen

Forus

Bjerke

Drammen

Bergen

Momarken

Sørlandet

Bjerke

Klostersk.

Klostersk.

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Forus

Bergen

Bergen

Bjerke

Bjerke

Forus

Leangen

Harstad

Harstad

Sørlandet

Sørlandet

Drammen

Drammen

Momarken

Drammen

Drammen

NF = Norskfødte
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DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

12. aug

02. sep

09. sep

09. sep

09. sep

10. sep

07. okt

21. okt

04. nov

11. nov

25. nov

09. des

16. des

16. des

16. des

29. des

70 000

70 000

125 000

100 000

110 000

100 000

70 000

150 000

125 000

70 000

70 000

70 000

125 000

100 000

110 000

70 000

Drammen

Klostersk.

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bergen

Biri

Sørlandet

Jarlsberg

Forus

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Momarken

Fordel hp

St Hallvardpokalen

Johannes K. Realfsens Minneløp

Kaldblodscupen, finale

Grunncupen, finale

Hoppecupen, finale

Trygve Diskeruds Minneløp

Bjerkebanens Stayerløp

Jacob Melands Æresløp

Vintillatravet

Arnt Paulsens Minneløp

Arnt Haakestads Minneløp

Adolf Idsøes Æresløp

Kaldblodscupen, finale

Grunncupen, finale

Hoppecupen, finale

Thor Østbys Minneløp

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.



SIDE 80 DNTs TRAVINFO 2017

2017
STORLØP

DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

4ÅRINGER
VARMBLODS

25. feb

15. apr

16. apr

03. mai

13. mai

20. mai

03. jun

11. jun

11. jun

11. jun

17. jun

26. jun

07. jul

08. jul

09. jul

22. jul

05. aug

12. aug

12. aug

30. aug

30. aug

10. sep

10. sep

14. okt

28. okt

11. nov

18. nov

18. nov

09. des

29. des

70 000

150 000

50 000

60 000

100 000

100 000

100 000

75 000

300 000

200 000

100 000

20 000

300 000

250 000

200 000

100 000

100 000

150 000

70 000

30 000

30 000

1 000 000

500 000

100 000

100 000

100 000

300 000

150 000

100 000

100 000

NF

NF hopper

NF

NF hopper

NF

NF hopper

4–5 år

NF

NF hopper

NF

NF hopper

4–5 år

4–5 år

NF

NF

NF hopper

NF hopper

NF

NF

NF hopper

NF hopper

NF

Hopper

NF 3–4 år

4–5 år

Johan Widdings Minneløp

Habibs Minneløp

Oaks-bonus

4-års Stjernen

DNTs Hoppechampionat

DNTs 4-åringsløp

Haukås-løpet

Nokas 4-åringsløp

Finn Tack

4-åringselite

Stavangerløpet

Kval. Jarlsberg Grand Prix, hopper

Jarlsberg Grand Prix

Jarlsberg Grand Prix, hopper

Anders Jahres Pokalløp

Sølvhesten

Holm Holmsens Minneløp

H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp

Nils Brekkes Pokalløp

Kval. VG Norsk Trav Derby, hp.

Kval. VG Norsk Trav Derby, åpen

Finale VG Norsk Trav Derby, åpen

Finale VG Norsk Trav Derby, hp.

Oaks Revansje

Josef Kleins Æresløp

DNTs Høstfinale

Axel Jensens Minneløp

Axel Jensens Minneløp, hopper

Jærløpet

A.J.F. Haneborg

Bjerke

Klostersk.

Momarken

Bjerke

Biri

Jarlsberg

Bergen

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Forus

Jarlsberg

Jarlsberg

Jarlsberg

Jarlsberg

Sørlandet 

Momarken

Drammen

Drammen

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Momarken

Leangen

Sørlandet 

Bjerke

Bjerke

Forus

Momarken

NF = Norskfødte
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2017
STORLØP

DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

4ÅRINGER
KALDBLODS

01. apr

15. apr

02. mai

10. mai

02. jun

03. jun

10. jun

24. jun

01. jul

04. jul

09. jul

16. jul

26. jul

12. aug

28. aug

28. aug

10. sep

10. sep

07. okt

14. okt

04. nov

25. nov

09. des

29. des

200 000

70 000

50 000

60 000

150 000

70 000

100 000

200 000

100 000

150 000

50 000

30 000

700 000

70 000

30 000

30 000

750 000

375 000

70 000

100 000

70 000

100 000

70 000

70 000

Bjerke

Klostersk.

Momarken

Bjerke

Romme

Bergen

Bjerke

Leangen

Drammen

Bollnäs

Jarlsberg

Östersund

Östersund

Drammen

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Momarken

Biri

Jarlsberg

Forus

Momarken

Hopper

4–5 år

Hopper

Hopper

Hopper

Hopper

Hopper

4–5 år f.hp

Hopper

4–5 år

4–5 år

3–4 år

H.M. Kongens Pokalløp

Telemarksløpet

Oaks-bonus

4-års Stjernen

Sleipner Cup Finale + Hoppefinale

Kong Olavs Æresløp

Vinvaras Æresløp

Erik Garbergs Æresløp (V B Cup Finale)

DNTs Hoppechampionat

Prinsessan Madeleines Pokal

Jarlsbergs Midtsommerløp

Svensk Derby-uttagning

Svenskt Kallblodsderby

Guttorm Brekkes Pokalløp

Kval. VG Norsk Trav Derby, hp.

Kval. VG Norsk Trav Derby, åpen

Finale VG Norsk Trav Derby, åpen

Finale VG Norsk Trav Derby, hp.

Nasjonalhestens Pokalløp

Oaks Revansje

Arne Lunds Minneløp

DNTs Høstfinale/Nils Østbys Minneløp

Gullsmed Otterens løp

Kaare Krosbys Minneløp

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.

SVENSKE OG NORSKE
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2017
STORLØP

DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

3ÅRINGER
VARMBLODS

01. apr

10. mai

20. mai

11. jun

24. jun

14. jul

29. jul

29. jul

09. aug

12. aug

28. aug

29. aug

10. sep

10. sep

01. okt

14. okt

21. okt

15. nov

11. nov

18. nov

09. des

80 000

50 000

300 000

200 000

125 000

30 000

400 000

200 000

60 000

70 000

30 000

30 000

375 000

750 000

30 000

300 000

150 000

100 000

100 000

30 000

100 000

Bjerke

Bjerke

Jarlsberg

Bjerke

Leangen

Biri

Biri

Biri

Bjerke

Drammen

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Momarken

Momarken

Bergen

Bjerke

Sørlandet

Forus

Forus

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF hopper

NF

NF hopper

NF hopper

NF

NF hopper

NF

NF hopper

NF hopper

NF

NF 2 år

NF

NF

NF 3–4 år

Oppdrettningsløp consolation

Kval til Breeders Course

Hans Petter Tholfsens Minneløp

DNTs Auksjonsløp

Tamin Sandys Æresløp

Kval. Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

Prinsesse Märtha Louises Hopper

3-års Stjernen

Benn Orres Minneløp

Kval. Norsk Trav Kriterium, hp.

Kval. Norsk Trav Kriterium, åpen

Finale Norsk Trav Kriterium, hp.

Finale Norsk Trav Kriterium, åpen

Kval. Norsk Trav Oaks

Norsk Trav Oaks

Bergens 3-års Festival

Bjerkebanens Oppdretningsløp

DNTs Høstfinale / Sørlandets 3-års Cup

Forusbanens 3-åringsløp

Jærløpet

NF = Norskfødte
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2017
STORLØP

DATO BANE 1. PREMIE NOTATSTORLØP

3ÅRINGER
KALDBLODS

15. apr

20. mai

10. jun

23. jun

03. jul

12. jul

22. jul

30. jul

13. aug

29. aug

29. aug

10. sep

10. sep

01. okt

14. okt

20. okt

21. okt

04. nov

04. nov

18. nov

25. nov

16. des

29. des

50 000

50 000

200 000

100 000

100 000

60 000

70 000

30 000

600 000

30 000

30 000

500 000

250 000

30 000

300 000

30 000

70 000

400 000

200 000

30 000

100 000

70 000

70 000

Klostersk.

Jarlsberg

Bjerke

Leangen

Bollnäs

Bjerke

Sørlandet

Dannero

Dannero

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Bjerke

Momarken

Momarken

Biri

Bergen

Biri

Biri

Forus

Jarlsberg

Bjerke

Momarken

Fordel hp

Fordel hp

Fordel hp

Hopper

Hopper

Hopper

Hopper

3–4 årige

Hopper

Fordel hp

3–4–årige

3–4–årige

E.C. Koren Lunds Minneløp

Jørgen Jahres Pokalløp

Spenters Æresløp

Alm Rau Jos Æresløp

Hälsinglands Treåringspris

3-års Stjernen

Sørlandets 3-års Cup

Svensk Kriterie-uttagning

Svenskt Kallblods Kriterium

Kval. Norsk Trav Kriterium, hp.

Kval. Norsk Trav Kriterium, åpen

Finale Norsk Trav Kriterium, åpen

Finale Norsk Trav Kriterium, hp.

Kval. Norsk Trav Oaks

Norsk Trav Oaks

Kval. Biri Oppdretningsløp

Nils A. Skjolds Æresløp

Biri Oppdretningsløp

Biri Oppdretningsløp, hopper

Forusbanens 3-åringsløp

DNTs Høstfinale

Th. Gjølstads Minneløp

Kaare Krosbys Minneløp

SVENSKE OG NORSKE

Det tas forbehold om endringer, se www.travsport.no for oppdaterte lister.
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DNTs

2017
DATO BANE DIST. 1. PREMIE

4ÅRINGSSERIE

25. jan

22. feb

22. mar

19. apr

03. mai

24. mai

28. jun

19. jul

09. aug

20. sep

04. okt

18. okt

22. nov

13. des

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr. – hopper

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 30 000 kr. – hopper

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 40 000 kr.

Bjerke – stengt 40 000 kr.

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

VARMBLODSNORSKFØDTE

DATO BANE DIST. 1. PREMIE

01. feb

01. mar

05. apr

03. mai

12. jul

02. aug

09. aug

20. sep

18. okt

15. nov

2100a

2100a

2100a

2100a

2140v

2140v

2140v

2140v

2140v

2100a

Bjerke – stengt 40 000 kr.

Bjerke – stengt 40 000 kr. – hp 70 000

Bjerke – stengt 30 000 kr. – hp 50 000

Bjerke – stengt 30 000 kr.

Bjerke – stengt 40 000 kr.

Bjerke – stengt 60 000 kr. – hopper

Bjerke – stengt 60 000 kr.

Bjerke – stengt 40 000 kr. – fordel hp

Bjerke – stengt 60 000 kr.

Bjerke – stengt 40 000 kr.

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

KALDBLODS
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DATO BANE DISTANSE 1. PREMIE

15. mar

21. apr

25. apr

14. mai

19. mai

26. mai

07. jun

24. jun

2140v

2100a

2040v

2140v

2140v

2100v

2140v

2140v

Bjerke

Biri

Forus

Sørlandet

Momarken

Jarlsberg

Bjerke

Leangen – FINALE

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

200 000

VEIKLE

2017BALDER CUP
KALDBLODSSVENSKE OG NORSKE 4-ÅRINGER

Det tas forbehold om endringer,
se www.travsport.no for oppdaterte lister og fullstendige proposisjoner.
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DNTs

2017
DATO BANE DISTANSE 1. PREMIE

UNGHESTSERIE

08. mar

22. mar

14. apr

21. apr

30. apr

23. mai

31. mai

05. jun

17. jun

18. jun

20. jun

22. jun

06. jul

06. jul

06. jul

21. jul

02. aug

03. aug

2100a

2100a

2100a

2100a

2100a

2040a

2100a

2140a

2040a

2100a

2140a

2100a

2100a

2100a

2100a

2140a

2100a

2100a

Bjerke

Bjerke

Klosterskogen

Biri

Drammen – hopper

Forus

Bjerke

Leangen

Forus

Biri

Momarken

Klosterskogen

Jarlsberg – hopper

Jarlsberg

Jarlsberg

Sørlandet

Bjerke

Bergen

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

VARMBLODSNORSKFØDTE 3-ÅRINGER
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DATO BANE DISTANSE 1. PREMIE

09. aug

10. aug

08. sep

08. sep

19. sep

20. sep

28. sep

06. okt

18. okt

21. okt

22. okt

30. okt

03. nov

10. nov

26. nov

01. des

03. des

13. des

2100a

2100a

2100a

2100a

2140a

2140a

2100a

2100a

2100a

2140a

2140a

2100a

2100a

2100a

2140a

2100a

2040a

2100a

Bjerke – hopper

Klosterskogen

Bjerke – hopper

Bjerke

Momarken

Jarlsberg

Bergen

Biri

Bjerke – hopper

Leangen

Sørlandet

Drammen

Jarlsberg

Biri

Leangen

Jarlsberg – hopper

Forus

Bjerke

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Det tas forbehold om endringer,
se www.travsport.no for oppdaterte lister og fullstendige proposisjoner.
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DNTs

DATO BANE DISTANSE 1. PREMIE

UNGHESTSERIE

29. mar

07. mai

29. mai

30. mai

04. jun

25. jun

06. jul

06. jul

19. jul

28. jul

09. aug

17. aug

20. aug

21. sep

22. sep

03. okt

10. okt

11. okt

24. okt

30. okt

04. nov

08. nov

13. nov

24. nov

10. des

17. des

2140v

2100v

2140v

2140v

2040v

2140v

2100v

2100v

2140v

2100v

2100a

2100v

2100v

2100v

2100a

2100v

2040v

2140v

2140a

2100v

2100v

2100a

2140v

2100v

2100v

2140v

Bjerke

Biri

Leangen

Momarken

Forus

Sørlandet

Jarlsberg

Jarlsberg

Bjerke (fordel hopper)

Biri

Bjerke

Klosterskogen

Orkdal

Bergen

Jarlsberg (hopper)

Drammen

Forus

Bjerke

Momarken (fordel hopper)

Drammen (hopper)

Bergen

Bjerke (fordel hopper)

Leangen

Biri

Jarlsberg (fordel hopper)

Sørlandet

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

KALDBLODSSVENSKE OG NORSKE 3-ÅRINGER
2017

Det tas forbehold om endringer,
se www.travsport.no for oppdaterte lister og fullstendige proposisjoner.



Design: Arild Nyeggen

Abonnement
1/1 år (104 utgaver): Kr. 4.188,-
1/2 år eller en av utgavene i ett år (52 utgaver): Kr. 2.236,-
1/4 år eller en av utgavene i 1/2 år (26 utgaver): Kr. 1.248,-
2 måneder Kr. 882,-
En av utgavene i 1/4 år (13 utgaver): Kr. 624,-
*Helårsabonnement måned for måned betaling: Kr. 349,- 
med første faktura på kr. 698,-

	 	 Bestill	via	vår	nettside
  stallskriket.no

	 	 Bestill	via	telefon
  23 33 91 76

	 	 Bestill	via	epost
  stallskriket@mediaconnect.no

349,-
Fra

pr. mnd*
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Catherine’s Camaro

Vainqueur R.P.

Viking Spirit

Mountain Crown

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

16.09.2015

30.09.2015

19.09.2010

27.12.2003

1.17,1

1.17,3

1.15,5

1.24,1

VARMBLODS

Bjerke

Romme

Bjerke

Momarken

2-ÅRIGE HINGSTER/VALLAKER

Dixi Sisu

Express Dian

Dixi Sisu

Miss Undercover

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

29.09.2015

15.12.1995

17.10.2015

27.12.2003

1.15,4

1.18,3

1.14,0

1.23,4

Jägersro

Jarlsberg

Örebro

Momarken

2-ÅRIGE HOPPER

3-ÅRIGE HINGSTER/VALLAKER

3-ÅRIGE HOPPER

Virago

Ferrari B.R.

Rite To Gold

Mystical Dream

Shocking Superman

Support Justice

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

13.12.2002

10.08.2016

09.07.2005

20.04.2016

18.09.2016

13.10.2012

1.14,6

1.15,1

1.15,9

1.13,2

1.12,7

1.15,6

Jarlsberg

Bjerke

Jarlsberg

Jarlsberg

Bjerke

Momarken

Spit Florentine

N.Y. Diamond In The Sky

Miss Unique

Dixi Sisu

Valla d’Estino

Capish

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

09.08.1995

24.05.2016

20.07.2002

20.04.2016

07.11.2015

13.06.1997

1.15,7

1.15,3

1.17,7

1.12,3

1.13,5

1.18,3

Bjerke

Forus

Bergen

Solvalla

Jarlsberg

Jarlsberg

2016per.
15.nov.

**

**

**

**

**

**

NORGESREKORDER
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Istad

Flirtin Beach

Jefferson Dotcom

Papagayo E.

Thai Broadway

El Diablo B.R.

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

15.10.2005

19.07.2014

01.10.2016

11.07.2014

18.09.2013

18.09.2016

1.14,3

1.13,8

1.14,7

1.11,0

1.12,1

1.13,4

Bergen

Sørlandet

Färjestad

Jarlsberg

Solvalla

Bjerke

4-ÅRIGE HINGSTER/VALLAKER

W.J.Anker N’or

Tinita Love

Lady Lonely Hill

Diadora B.R.

This Is It

Tinita Love

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

27.04.2013

29.07.2007

05.07.2003

04.07.2015

13.09.2015

02.09.2007

1.13,6

1.14,1

1.16,5

1.11,7

1.12,7

1.15,2

Biri

Biri

Jarlsberg

Jarlsberg

Bjerke

Bjerke

4-ÅRIGE HOPPER

ELDRE HINGSTER/VALLAKER

ELDRE HOPPER

King Coral

Juliano Rags

Lionel

Support Justice

Papagayo E.

Jetstile

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

19.07.2013

18.04.2014

05.09.2015

15.08.2015

05.07.2015

09.06.2007

1.12,9

1.13,1

1.12,1

1.10,2

1.10,6

1.13,5

Sørlandet

Östersund

Vincennes

Åby

Jarlsberg

Biri

Chellas Girl

Sizzling

H.M. Monocerus

My Happiness E.P.

K.L.M. Prelong

Tinita Love

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

19.07.2014

18.05.2013

05.06.2014

09.09.2016

17.08.2011

25.07.2009

1.13,2

1.13,3

1.14,2

1.09,4

1.12,6

1.14,7

Sørlandet

Jarlsberg

Vichy

Meadowl.

Solvalla

Biri

 * Rekorden er satt i montéløp
 **  Rekorden er ikke satt som vinnertid 

(jfr. DNTs Løpsreglement før 1.1.2006)

**

**
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Alm Rau Jo

Eigelandsprinsen

Lome Rusken

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

26.12.2000

18.11.2008

05.10.2002

1.29,6

1.34,5

1.39,6

NORGESREKORDER

KALDBLODS

Leangen

Forus

Bjerke

2-ÅRIGE HINGSTER/VALLAKER

Mai Lotta

Lykke Lotta

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

30.12.1998

29.12.2007

1.34,8

1.35,0

Bjerke

Momarken

2-ÅRIGE HOPPER

3-ÅRIGE HINGSTER/VALLAKER

3-ÅRIGE HOPPER

Dragon

Tekno Odin

Moe Garm

Eikdølen

H.G. Balder

Lome Gant

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

07.12.2011

11.10.2011

30.07.2015

18.12.2011

01.08.2004

10.09.2013

1.26,1

1.25,0

1.29,3

1.27,4

1.25,4

1.30,8

Bjerke

Forus

Klostersk.

Sørlandet

Biri

Momarken

Lannem Silje

Lannem Silje

Synna

Steine Koso

Lannem Silje

Thuli Silje

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

18.12.2013

01.07.2013

23.10.2005

12.09.1996

18.08.2013

22.08.2003

1.26,1

1.26,2

1.40,6

1.28,3

1.24,6

1.33,7

Bjerke

Bollnäs

Harstad

Bergen

Dannero

Jarlsberg

2016per.
15. nov.

**

**



HESTDIST. TID DATOSTART BANE

HESTDIST. TID DATOSTART BANE

HESTDIST. TID DATOSTART BANE

HESTDIST. TID DATOSTART BANE

DNTs TRAVINFO 2017 SIDE 93

Alm Viktor

Tekno Odin

Teddy Gutten Støen

Tekno Odin

Tekno Odin

Tekno Odin

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

05.06.2005

09.06.2012

17.06.2015

17.09.2012

05.08.2012

09.09.2012

1.23,0

1.22,6

1.25,1

1.20,8

1.22,9

1.23,9

Sørlandet

Bergen

Drammen

Bollnäs

Östersund

Bjerke

4-ÅRIGE HINGSTER/VALLAKER

Stjerne Sara

Lannem Silje

Lannem Silje

Lannem Silje

Lannem Silje

Lannem Silje

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

27.05.2005

15.11.2014

12.12.2014

13.06.2014

01.08.2014

07.09.2014

1.25,1

1.24,3

1.25,7

1.21,0

1.23,1

1.23,2

Jarlsberg

Jarlsberg

Bergsåker

Bollnäs

Östersund

Bjerke

4-ÅRIGE HOPPER

ELDRE HOPPER

Tekno Odin

Tekno Odin

Tekno Odin

Tekno Odin

Tekno Odin

Tekno Odin

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

16.05.2015

17.09.2016

04.08.2015

08.10.2016

01.10.2016

23.07.2016

1.20,2

1.20,6

1.22,1

1.18,5

1.19,1

1.21,9

Sørlandet

Bjerke

Bergsåker

Bergen

Färjestad

Sørlandet

Lannem Silje

Lannem Silje

Ulsrud Tea

Lannem Silje

Åsrud Vilja

Drav Siss

Sprint

Mellom

Lang

Sprint

Mellom

Lang

Volte

Volte

Volte

Auto

Auto

Auto

17.08.2015

19.09.2015

13.10.2012

31.05.2015

23.07.2016

21.07.2012

1.20,1

1.22,2

1.25,3

1.18,8

1.22,1

1.26,4

Leangen

Färjestad

Momarken

Solvalla

Sørlandet

Sørlandet

**

ELDRE HINGSTER/VALLAKER

 * Rekorden er satt i montéløp
 **  Rekorden er ikke satt som vinnertid 

(jfr. DNTs Løpsreglement før 1.1.2006)
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NAVN ANTALL SEIRE
Gunnar Eggen

Asbjørn Mehla

5 546
5 159

TUSENKLUBBEN

NORSKE KUSKER 2017per.
13. jan.

OVER 5000 SEIRE

NAVN ANTALL SEIRE
Eirik Høitomt

Jomar Blekkan

Ulf Thoresen

4 301
4 221
4 018

OVER 4000 SEIRE

NAVN
ANTALL SEIRE

Hans Petter Tholfsen

Vidar Hop

Rune Wiig

Dagfinn Aarum

Cato Antonsen

Thor Borg

Ove Wassberg

Lars Anvar Kolle

3 986
3 856
3 436
3 402
3 391
3 308
3 304
3 066

OVER 3000 SEIRE

NAVN ANTALL SEIRE
Martin Austevoll

Gunnar Austevoll

Gunleif Tollefsen

Geir Vegard Gundersen

Tor Wollebæk

Olav Mikkelborg

Trond Skauen

Karsten Buer

Thor Tholfsen

Åsbjørn Tengsareid

Tore H. Larsen

2 680
2 615
2 589
2 550
2 540
2 498
2 467
2 313
2 312
2 144
2 072

OVER 2000 SEIRE
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NAVN ANTALL SEIRE
Boye Ølstøren

Bjørn Garberg

Andre H. Stensen

Frode Hamre

Magnus Helland

Tom Erik Solberg

Per Ulven

Trygve Diskerud

Per Oleg Midtfjeld

Ole Østby

Øystein Tjomsland

Kjell Håkonsen

Frank Martinsen

Atle Solhus

Arne Nilsen

Hans Chr. Holm

Svein Ove Wassberg

Kåre Rastad

Kai Johansen

Ole A. Landaas

Per Rakkestad

Kåre E. Jahnsen

Frode Fladen

Johan Cedell

Edvard Kristiansen

Gunnar Mehla

Erik Garberg

Carl Wollebæk

Gunnar Diskerud

Arne Sem

Jan Risa

1 960
1 936
1 902
1 830
1 820
1 817
1 750
1 727
1 713
1 614
1 592
1 524
1 510
1 498
1 495
1 494
1 469
1 430
1 352
1 269
1 264
1 258
1 256
1 255
1 229
1 223
1 213
1 115
1 113
1 073
1 035

OVER 1000 SEIRE

NAVN ANTALL SEIRE
Nils A. Skjold

Brede Killingmo

Atle Hamre

2 055
2 055
2 003

… OVER 2000 SEIRE (forts.)
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LØPSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

Gjeldende fra 1. januar 2015

Kapittel 1 
Reglementets virkeområde

§ 1-1 Virkeområde
Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd og personer 
som bedriver aktivitet organisert under DNT.
Reglementet gjelder med de begrensninger som følger av norsk lov og/
eller offentlige forskrifter som er bestemt holdt utenfor DNTs selvstyre og 
selvdømmerett.

§ 1-2 Særskilte bestemmelser
DNT kan fastsette særskilte reglement og bestemmelser innen virkeområder hvor 
dette reglement ikke kommer til anvendelse.

§ 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m.
Travløp med totalisator arrangeres og gjennomføres i samsvar med bestemmelser 
gitt med hjemmel i lov av 1. juli 1927 nr. 3 med senere endringer ved kongelig 
resolusjon av 17. januar 1997 og i medhold av konsesjonsbestemmelser for 
totalisatorveddemål.
Med travløp menes travløp med og uten totalisatorspill, registrerte premieløp, 
prøveløp, mønstringsløp og ponniløp som arrangeres og gjennomføres i samsvar 
med dette reglement og øvrige bestemmelser dersom ikke annet er særlig 
bestemt. Der ikke annet er angitt likestilles registerte premieløp og lokale travløp 
uten totalisatorspill med travløp med totalisatorspill.
Likestilt med travløp/konkurranse gjelder også bestemmelser om forbud mot 
doping på hest og utøver ved avlsutstillinger og andre aktiviteter som har 
som formål å få rangert de deltakende hester/ponnier eller ekvipasjene etter 
prestasjon – prestasjonsprøver. Prestasjonsprøver er organisert aktivitet som har 
som formål å teste hestens/ponniens, eller ekvipasjens, prestasjonsevne, ikke 
bare opprettholde eller forbedre kondisjon og bevegelighet. Prestasjonsprøve 
omfatter ikke prøver som foretas i forbindelse med veterinærmedisinsk 
behandling.

§ 1-4 Totalisatorveddemål
Totalisatorveddemål kan kun inngås ved Norsk Rikstotos godkjente 
innleveringssteder og måter, og i henhold til det til enhver tid gjeldende 
Spillereglement for totalisatorspill.
Veddemål uten totalisator (bookmaking) er forbudt. Personer som overtrer disse 
bestemmelser skal nektes adgang til alle landets totalisatorbaner.

§ 1-5 Hvem reglementet gjelder for
 1.  Arrangør av travløp.
 2.  Person som eier/leier, helt eller andel av hest, som er registrert i DNTs 

sertifiseringsregister eller ponni registrert i DNTs ponniregister.
 3.  Person som oppstaller hest/ponni som er registrert i DNTs 

sertifiseringsregister/ponniregister.
 4.  Person som innmelder, starterklærer eller stryker travhester/ ponnier i 

travløp.
 5.  Person som innehar trener-, kjøre- og/eller montélisens.
 6.  Organisasjonens tillitsvalgte og ansatte, samt løpsfunksjonærer.
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 7.  Når person som er knyttet til praktisk arbeid med travhest/ponni ikke er 
medlem av organisasjonsledd tilsluttet DNT, skal hestens ansvarlige trener 
inngå avtale for å sikre at vedkommende vil anerkjenne og respektere DNTs 
regelverk. Eksempel på personer som er knyttet til praktisk arbeid kan være 
stallansatte, hovslager, veterinærer og alternative behandlere.

Alle som etter denne bestemmelse er underlagt dette reglementet og vedtatte 
særskilte bestemmelser, plikter å kjenne disse og forholde seg til de avgjørelser 
som fattes i medhold av disse. Manglende kjennskap til DNTs løpsreglement med 
tilhørende bestemmelser er ikke straffebefriende eller straffenedsettende. Tvister 
med tilknytning til DNT og underliggende organisasjonsledd, skal med endelig 
virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer.
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Kapittel 2
Trener- og kjøre-/montélisenser

§ 2-1 Bestemmelser for lisenser
Bestemmelser for travtrener-, kjøre- og montélisenser fastsettes av DNTs styre og 
utgis som særskilte bestemmelser.

§ 2-2 Utstedelse og inndragning av travtrenerlisens
Profesjonell travtrenerlisens kan, etter søknad til DNT, utstedes til person som har 
gjennomført og bestått travtrenerutdanning, og for øvrig oppfyller DNTs krav til 
profesjonell travtrenerlisens.
Amatør travtrenerlisens kan, etter søknad på fastsatt skjema, utstedes til person 
som oppfyller DNTs krav til amatør travtrenerlisens.
Enhver søknad om lisens skal inneholde tilfredsstillende dokumentasjon for 
at samtlige vilkår for utstedelse av lisens er oppfylt. DNT kan kreve ytterligere 
dokumentasjon utover de formelle krav som følger av den enkelte lisenskategori 
dersom dette anses nødvendig, og/eller stille krav til lisenssøker for utstedelse 
eller opprettholdelse av lisens.

DNT kan administrativt inndra lisens, eller nekte lisens utstedt for et bestemt 
tidsrom eller for alltid, når:
 1.  Vedkommende ikke fyller betingelser fastsatt i Lisensbestemmelser for norsk 

travsport, eller på annen måte anses uskikket til å inneha lisens.
 2.  Vedkommende ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor DNT, 

tilsluttede driftselskap/forbund/lag eller utenlandsk sentralorganisasjon. Når 
lisens er inndratt grunnet økonomisk mislighold må vedkommende person 
sende inn ny søknad om lisens for å få den gjenåpnet.

 3.  Vedkommende, i medhold av Lov om dyrevelferd og/eller underliggende 
forskrifter, er funnet uskikket til å ha egne eller andres hester i sin 
varetekt (oppstallet og/eller i trening). Tilsvarende gjelder for brudd på 
bestemmelser om dyrevelferd i annet land. 
I tilfeller der det foreligger mistanke om alvorlig brudd på Lov om 
dyrevelferd eller underliggende forskrifter, eller DNTs Dopingreglement, 
kan vedkommendes lisens inndras inntil tre (3) uker. Tilsvarende gjelder 
ved mistanke om alvorlig brudd på bestemmelser om dyrevelferd eller 
dopingreglement i annet land.

 4.  Vedkommende er ilagt straff i medhold av DNTs lov § 11-2.
 5.  Vedkommende utøver eller medvirker til konkurrerende virksomhet som 

beskrevet i DNTs Lov § 10-4.

§ 2-3 Utstedelse og inndragning av kjøre-/montélisens
For å delta i alle travløp, med unntak av lokale travløp uten totalisatorspill, skal 
kjører/rytter ha gyldig kjøre- og/eller montélisens utstedt av DNT eller utenlandsk 
sentralorganisasjon godkjent av DNT. 
Enhver søknad om lisens skal inneholde tilfredsstillende dokumentasjon for 
at samtlige vilkår for utstedelse av lisens er oppfylt. DNT kan kreve ytterligere 
dokumentasjon utover de formelle krav som følger av den enkelte lisenskategori 
dersom dette anses nødvendig, og/eller stille krav til lisenssøker for utstedelse 
eller opprettholdelse av lisens.

Kjøre-/montélisens for travhest kan utstedes til personer fra fylte 16. Etter fylte 70 
år, skal søknad om årlig fornyelse av kjøre-/montélisens godkjennes av DNT etter 
fastsatte bestemmelser.
Kjøre-/montélisens for travponni kan utstedes til personer mellom 8 og 18 år.
I lokale travløp uten totalisatorspill stilles ikke krav om lisens, og nedre 
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aldersgrense for kjører/rytter av travhest er 15 år. Etter fylte 70 år skal personer 
uten gyldig kjøre-/montélisens, fremlegge dokumentasjon på at vedkommendes 
helsetilstand er i samsvar med kravene i § 2-7. Dokumentasjonen fremlegges for 
den lokale arrangøren. For ponniløp gjelder krav om lisens i alle typer løp.

DNT kan administrativt inndra lisens, eller nekte lisens utstedt for et bestemt 
tidsrom eller for alltid, når:
 1.  Vedkommende ikke fyller betingelser fastsatt i Lisensbestemmelser for norsk 

travsport, eller på annen måte anses uskikket til å inneha lisens.
 2.  Vedkommende ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor DNT, 

tilsluttede driftsselskap/forbund/lag eller utenlandsk sentralorganisasjon. 
Når lisens er inndratt grunnet økonomisk mislighold må vedkommende 
person sende inn ny søknad om lisens for å få den gjenåpnet.

 3.  Vedkommende, i medhold av Lov om dyrevelferd og/eller underliggende 
forskrifter, er funnet uskikket til å ha egne eller andres hester i sin 
varetekt (oppstallet og/eller i trening). Tilsvarende gjelder for brudd på 
bestemmelser om dyrevelferd i annet land. 
I tilfeller der det foreligger mistanke om brudd på Lov om dyrevelferd eller 
underliggende forskrifter, eller DNTs Dopingreglement, kan vedkommendes 
lisens inndras inntil tre (3) uker. Tilsvarende gjelder ved mistanke om alvorlig 
brudd på bestemmelser om dyrevelferd eller dopingreglement i annet land.

 4.  Vedkommende er ilagt straff i medhold av DNTs lov § 11-2.
 5.  Vedkommende utøver eller medvirker til konkurrerende virksomhet som 

beskrevet i DNTs Lov § 10-4.

Gyldig lisens, utstedt av utenlandsk sentralorganisasjon som er godkjent av DNT, 
gir rett til å delta i travløp i Norge etter samme vilkår som gjelder for norske 
lisenser.

§ 2-4 Utstyr og vekt
For å delta i travløp skal:
 1.  Kjører/rytter benytte godkjent fastspent hjelm, jfr. DNTs Utstyrsliste
 2.  Kjører/rytter benytte sikkerhetsvest godkjent i henhold til de fastsatte 

standarder, jfr. DNTs Utstyrsliste.
 3.  Kjører/rytter benytte kjøre-/ridedrakt i godkjente farger som er registrert 

i DNTs register. DNT kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne 
bestemmelse. I lokale travløp uten totalisatorspill gjelder påbudet om 
registrerte draktfarger kun for lisensierte utøvere.

 4.  Kjører/rytter benytte hvite bukser. Montérytter skal i tillegg benytte mørke 
ridestøvler eller ridesko. 
I løp med autostart skal montérytter benytte hjelmtrekk med farge som angir 
ekvipasjens spor bak startbilen, jfr. DNTs Utstyrsliste.

 5.  Rytter, inklusiv egen bekledning og spesifisert del av hestens utstyr, skal 
veie minimum 65 kilo. Rytter er selv ansvarlig for å oppfylle den oppgitte 
minimumsvekt. Gyldig vektmål er det som fremkommer av den vekt 
som benyttes på den aktuelle banen ved innveiing i etterkant av løpet. 
Utfyllende bestemmelser for innveiing av montérytter fremkommer i egne 
retningslinjer. 
Vektbestemmelser for montérytter gjelder ikke i lokale travløp uten 
totalisatorspill.

Ved oppvarming av hester som skal delta i travløp, før og under travstevnet, samt 
ved fremmøte på oppsamlingsplass, skal kjører/rytter ha presentabelt antrekk, 
og det skal benyttes fastspent hjelm. Kjører/rytter som skal delta på løpsdagen 
skal benytte registrerte draktfarger ved all kjøring/ridning i løpsbanen. Røyking er 
forbudt ved kjøring/ridning i løpsbanen, indre bane og på oppsamlingsplass.
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Arrangøren kan vedta begrensninger i tillatelse til oppvarming etter stevnets 
begynnelse.
Utfyllende utstyrsbestemmelser finnes i DNTs utstyrsliste.

§ 2-5 Kjører/rytters habilitet for deltagelse i travløp
I travløp kan ikke kjører/rytter delta med hest som eies av andre enn kjører/rytter 
selv, ektefelle/samboer eller barn under 18 år, mot hest som eies helt eller delvis 
av kjører/rytter selv, ektefelle/samboer eller barn under 18 år. 
Likelydende kan ikke kjører/rytter under 18 år delta i travløp med hest som eies 
av andre enn kjører/rytter selv, ektefelle/samboer eller foreldre, mot hest som 
eies av kjører/rytter selv, ektefelle/samboer eller foreldre.

DNT kan for spesielle løp dispensere fra denne bestemmelse.
Bestemmelsen gjelder ikke for prøveløp, mønstringsløp, lokale travløp uten 
totalisatorspill og ponniløp.

§ 2-6 Veddemål
Det er forbudt for kjører/rytter å inngå eller delta i noen form for veddemål om 
løpsresultatene på den aktuelle banen den løpsdagen vedkommende kjører/rir.
Det er forbudt for ansvarlig trener å inngå noen form for veddemål om 
løpsresultatene i løp der treneren deltar med hest(er).

§ 2-7 Sykdom/helbred
Lisensinnehaver som på grunn av skade, sykdom eller annen helbredssvekkelse 
må anses uskikket til å delta i travløp på forsvarlig måte, plikter selv å avstå fra å 
delta i travløp.
Lisensinnehaver er ansvarlig for å melde fra til arrangørbane og/eller DNT om 
slike forhold.

Banedommernemnden og/eller DNT skal nekte deltakelse i travløp når 
lisensinnehaver på grunn av skade, sykdom eller annen helbredssvekkelse anses 
uskikket til å delta i travløp på forsvarlig måte. Banedommernemnden instiller 
til DNT om kjøre-/rideforbud for et bestemt tidsrom, eventuelt med krav om ny 
legeerklæring, dersom dette anses påkrevet.
DNT fatter vedtak om midlertidig kjøre/rideforbud inntil ny legeerklæring 
foreligger, og kan kreve fremlagt dokumentasjon for andre typer undersøkelser i 
tilfeller der dette er påkrevet.
I samråd med DNTs rådgivende lege, kan DNT fatte vedtak om midlertidig eller 
permanent kjøre-/rideforbud.

Vedtak fattet etter denne bestemmelse kan ikke appelleres.
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Kapittel 3 
Løpsfunksjonærer

§ 3-1 Obligatoriske løpsfunksjonærer under travløp
 1.  Ved avvikling av totalisatorløp, skal følgende hovedfunksjonærer omhandlet 

under bokstav a) til og med f) være til stede: 
a) Autorisert løpsleder 
b) Autoriserte banedommere 
c) Autorisert måldommer 
d) Autorisert hovedstarter 
e) Autorisert plassjef 
f) Offentlig godkjent stevneveterinær

  I tillegg skal et nødvendig antall øvrige løpsfunksjonærer fungere, minimum 
som følger:

  g) Godkjent dommersekretær
  h) Godkjent assistent for måldommer
  i) Godkjent(e) hjelpestarter(e)
  j) Løpsreferent
  k) Ponnitilsynshavende, som skal fungere under travløp der det deltar ponnier.
  l) Innskrivningsansvarlig

 2.  Ved avvikling av registrerte premiekjøringer skal følgende 
hovedfunksjonærer, omhandlet under bokstav a) til og med f) fungere:

  a) Løpsleder
  b) Godkjente banedommere
  c) Godkjent måldommer
  d) Godkjent hovedstarter
  e) Plassjef
  f) Veterinær

  I tillegg skal et nødvendig antall øvrige løpsfunksjonærer være til stede, 
minimum som følger:

  g) Hjelpestarter(e)
  h) Ponnitilsynshavende, som skal fungere under travløp der det deltar ponnier.

Hovedfunksjonærer og løpsfunksjonærer ansettes av driftsselskapet. 
Hovedfunksjonærer kan ikke fungere før fylte 18 år, og kan fungere ut det 
kalenderåret de fyller 70 år. Etter fylte 70 år kan arbeidsgiver søke DNT om 
dispensasjon for at hovedfunksjonær kan opprettholde sin autorisasjon for et 
angitt tidsrom.
Løpsfunksjonærer kan ikke fungere før fylte 16 år.

DNT har det faglige ansvaret for hoved- og løpsfunksjonærer som omtalt i § 
3-1, pkt. 1 og 2, med unntak av § 3-1, pkt. 1 f) og § 3-1, pkt. 2 f), og utsteder 
funksjonærautorisasjoner og godkjenninger i henhold til gjeldende krav til 
utdanning og kompetanse.
Hovedfunksjonærer og løpsfunksjonærer skal til enhver tid fylle krav til gjeldende 
utdanning og relevant praksis.
DNT kan etter grunngitt innstilling inndra tidligere utstedte 
funksjonærautorisasjoner- og godkjenninger, og/eller vedta begrensning i slike.

For registrerte ponniløp skal det benyttes hoved- og løpsfunksjonærer minimum 
som ved registrert premiekjøring. 
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For å fungere som funksjonær under lokale travløp uten totalisatorspill kreves 
ingen autorisasjon eller godkjenning av DNT. Ved lokale travløp uten totalisator 
gjelder ikke øvre aldersgrense for funksjonærer.
Tilstedeværende veterinær under registrerte premieløp og lokale travløp uten 
totalisatorspill skal påse at deltakende hester er i konkurransemessig skikk til å 
delta i travløp, jfr. §§ 4-7 og 10-1.

Personer som antas å ha en slik tilknytning til travsporten at det kan innebære fare 
for at de avgjørelser vedkommende skal treffe i medhold av gjeldende reglement 
og særskilte bestemmelser blir påvirket av denne tilknytningen, skal ikke fungere 
som løpsfunksjonær.

§ 3-2 Banedommernemnden
Banedommernemnd som skal fungere under totalisatorstevne skal bestå 
av tre (3) autoriserte dommere, samt en (1) godkjent dommersekretær. 
Banedommernemndens leder skal inneha dommerautorisasjon A. Nemndens 
øvrige medlemmer skal minimum inneha dommerautorisasjon B.

Banedommernemnd som skal fungere under registrert premiekjøring skal bestå 
av minimum tre (3) medlemmer. Banedommernemndens leder skal minimum 
inneha dommerautorisasjon B. Nemndens øvrige medlemmer skal søkes godkjent 
av DNT til å fungere som meddommere på registrerte premiekjøringer. Som et 
minimum forutsettes god kjennskap til DNTs gjeldende reglement og særskilte 
bestemmelser, samt erfaring som løpsfunksjonær.

§ 3-3 Ansvarsområder
Den enkelte hovedfunksjonærs ansvarsområder:
 1.  Løpsleder har ansvaret for at avviklingen av travløpene skjer i henhold 

til oppsatt program, samt å sikre nødvendig informasjon til publikum og 
deltakere.

 2.  Banedommernemnden har ansvar for å påse at gjeldende løpsreglement 
og særskilte bestemmelser overholdes. Den rapporterer for urent trav, og 
diskvalifiserer for galopp, passgang og utilbørlig kjøring. Den behandler 
og avgjør protester, jfr. kap. 14, samt ilegger sanksjoner for overtredelse av 
reglement og særskilte bestemmelser innenfor sitt kompetanseområde, jfr. 
kap.15.

 3.  Måldommeren har ansvar for å fastslå rekkefølgen i mål etter som 
travhestens/ponniens nese når mållinjen. Måldommers avgjørelse er 
endelig.

 4.  Hovedstarter har ansvar for å påse at startprosedyrer gjennomføres i henhold 
til gjeldende bestemmelser. Hovedstarter overtar kommandoen over 
deltakerne når de sendes ut til defilering, og beholder kommandoen frem til 
gyldig start har funnet sted. Dersom stevnet avvikles uten defilering, overtar 
hovedstarter kommandoen når det er annonsert syv (7) minutter til start, og 
hestene i det angjeldende løp har ankommet løpsbanen (medregnet indre 
bane). Kommandoen beholdes frem til gyldig start har funnet sted.

 5.  Plassjefen har ansvar for stallområde og hestering. Plassjefen skal påse 
at deltakere, deres assistenter og andre som oppholder seg i området 
overholder gjeldende reglement og bestemmelser.

Ponnitilsynshavende skal påse at deltakere i ponniløp, deres assistenter og andre 
som oppholder seg i stallområde og hestering, overholder de til enhver tid 
gjeldende reglement og bestemmelser.

Stevneveterinæren er det offentliges representant og arbeider etter egen instruks 
og habilitetsbestemmelser, jfr. FOR-1982-10-01-3900.
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§ 3-4 Instrukser
DNT fastsetter utfyllende instrukser for de enkelte hovedfunksjonærer/
løpsfunksjonærer omhandlet i § 3-1, pkt. 1 og 2, med unntak av § 3-1, pkt. 1 f) og 
§ 3-1, pkt. 2 f). Arrangør av travløp kan ikke endre en instruks uten godkjennelse 
fra DNT. Arrangøren fastsetter utfyllende rutinebeskrivelser som er nødvendig for 
løpsavviklingen på den enkelte travbane. Rutinebeskrivelsen kan ikke stride mot 
instruks utstedt av DNT.

§ 3-5 Habilitet
Det er forbudt for enhver person som har sitt arbeid i forbindelse med 
løpsavviklingen eller i totalisatoren å direkte eller indirekte inngå veddemål om 
løpsresultatene den dag vedkommende er i funksjon.

Habilitetsbestemmelser for funksjonærer er som angitt i DNTs lov § 2-8. For øvrig 
gjelder følgende:
Løpsfunksjonær er inhabil når det deltar travhest/ponni de selv har direkte eller 
indirekte økonomiske interesser i. Det samme gjelder når det deltar travhest som 
deres ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller nedadstigende linje, har 
direkte  økonomiske interesser i.

I henhold til ovenstående er løpsfunksjonærer inhabil også når vedkommende 
selv, ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller nedadstigende linje deltar 
som kjører/rytter av travhest.

Hovedfunksjonærer omhandlet i § 3-1, pkt.1, bokst. a) til og med e), samt 
løpsfunksjonær omhandlet i § 3-1, pkt. 1, bokst. g), kan ikke fungere den løpsdag 
vedkommende omfattes av ovennevnte habilitetsbestemmelser.
For hovedfunksjonærer under § 3-1, pkt. 1, bokst. c) og d) kan det i spesielle 
tilfeller søkes DNT om dispensasjon for at vedkommende kan tre ut kun i det 
angjeldende løp.
Hovedfunksjonær som omfattes av ovennevnte habilitetsbestemmelser i ponni-, 
prøve- eller mønstringsløp kan fungere løpsdagen utenom angjeldende løp.

Løpsfunksjonærer som nevnt under § 3-1, pkt. 1, bokst. h) til og med j), samt 
andre funksjonærer og/eller personell som under stevnet har ansvar og/eller 
arbeidsoppgaver som direkte eller indirekte kan påvirke løpsresultatet, kan 
ikke fungere under, eller i tilknytning til, det løp vedkommende omfattes av 
ovennevnte habilitetsbestemmelser.

Funksjonærer omhandlet i § 3-1, pkt. 2 a)-g) som fungerer under registrerte 
premiekjøringer og lokale travløp uten totalisatorspill kan ikke fungere i det løp 
vedkommende omfattes av ovennevnte habilitetsbestemmelser.

§ 3-6 Stevneobservatører
DNT kan oppnevne en eller flere personer til stevneobservatør for ett eller 
flere tilfeller. Observatøren(e) kan gis generelle eller spesifikke oppgaver 
vedkommende skal rapportere fra angjeldende stevne, og kan også fungere 
som rådgiver til det faste funksjonærkorpset. DNT kan oppnevne en eller flere 
personer for å utvide det faste funksjonærkorpset ved arrangørbanen. Ved slik 
oppnevning gis disse samme myndighet som det faste funksjonærkorpset ved 
arrangørbanen.

LØPSREGLEMENT 2017
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Kapittel 4 
Hestens/ponniens kvalifikasjoner

§ 4-1 Bestemmelser for registrering, sertifisering
Bestemmelser for registrering, sertifisering og merking av travhester er fastsatt i 
Registreringsreglement for travsport i Norge.
Bestemmelser for registrering av ponnier er fastsatt i Særskilte bestemmelser for 
ponnitrav.

§ 4-2 Krav om registrering, sertifisering
Travhester som skal delta i travløp i Norge må være sertifisert og kunne 
identifiseres med hestepass utstedt av DNT eller utenlandsk sentralorganisasjon 
godkjent av DNT. Hestepass og hestens helsekort skal til enhver tid medbringes 
når hesten starter i travløp. I lokale travløp uten totalisatorspill kan usertifiserte 
hester delta i egne løp dersom de ellers fyller betingelser fastsatt i dette 
reglement eller i særskilte bestemmelser.
Ponnier som skal starte i ponniløp i Norge må være registrert i DNTs 
ponniregister eller tilsvarende utenlandsk register godkjent av DNT.
Travhest(er) kan nektes å starte i travløp når DNT,tilsluttede driftsselskap/
travforbund/travlag, utenlandsk sentralforbund eller profesjonelle trenere, har 
utestående forfalte fordringer mot eier (startsperre).
Startsperre ilegges etter søknad til DNT. Dokumentasjon for kravet må vedlegges
søknaden, og fordringshaver har bevisbyrden for kravets gyldighet.

§ 4-3 Utenlandsksertifiserte hester
Utenlandsksertifiserte travhester/ponnier som starter i Norge, skal vises for 
stevneveterinær sammen med identitetsbevis fra sentralforbundet i hjemlandet. I 
tvilstilfelle kan nødvendige prøver forlanges.

Med mindre annet er besluttet skal utenlandsksertifiserte travhester/ ponnier 
være startberettiget i sitt hjemland for å kunne starte i travløp i Norge.

Begrensede startrettigheter – kun start i helt spesielle invitasjonsløp – kan gis 
til hester fødselregistrert i land utenfor UET, USA, Canada, New Zealand og 
Australia.

Hesteeier, travtrener og kjører/rytter er hver for seg ansvarlig for at de til enhver 
tid gjeldende veterinærbestemmelser for inn- og utførsel blir overholdt. De 
er også ansvarlige for at de til enhver tid av DNT fastsatte bestemmelser om 
deltagelse i travløp blir overholdt.

§ 4-4 Aldersbestemmelser for travhest/ponni
Hestens/ponniens alder regnes fra 1. januar det året den er født.

For å delta i travløp med sulky gjelder følgende aldersbestemmelser for hester 
registrert i DNTs sertifiseringsregister:
 1.  2 år til og med 12 år for varmblods hingster/vallaker og hopper.
 2.  2 år til og med 15 år for kaldblods hingster/vallaker og hopper.

2-årige hester kan kun starte i:
 3.  mønstringsløp f.o.m. 1. mai
 4.  prøveløp f.o.m. 1. juli
 5.  rene 2-årsløp arrangert etter søknad til DNT. 2-årsløp for varmblodshester 

skal kun være åpne for norskfødte hester.
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For å delta i montétravløp gjelder følgende aldersbestemmelser for hester 
registrert i DNTs sertifiseringsregister:
 6. 4 år til og med 12 år for varmblods hingster/vallaker og hopper.
 7. 5 år til og med 15 år for kaldblods hingster/vallaker og hopper.
For hester som deltar i lokale travløp uten totalisatorspill utvides den øvre 
aldersgrensen med ett år.

For å delta i travløp med sulky gjelder følgende aldersbestemmelser for ponnier 
registrert i DNTs register for ponnier:
 3 år til og med 18 år for alle kategorier ponnier.

For å delta i montétravløp gjelder følgende aldersbestemmelser for ponnier 
registrert i DNTs register for ponnier:
 4 år til og med 18 år for alle kategorier ponnier.

Bestemmelsene gjelder også utenlandske travhester/ponnier som skal starte i 
Norge, selv om de er startberettiget i sitt hjemland.

§ 4-5 Prøveløp
De særskilte bestemmelser for prøveløp publiseres på DNTs nettside, og i 
løpsbulletinen.

For å delta i totalisatorløp og/eller registrerte premieløp må ustartede travhester, 
eller travhester som det blir krevd for i medhold av særskilte bestemmelser for 
prøveløp, ha gjennomført godkjent prøveløp over en distanse av minimum 2000 
meter. Travhest/ponni som har deltatt i fire prøveløp innenfor tolv måneder uten 
å bli kvalifisert, må vente i én måned før den igjen kan delta i prøveløp.
For å delta i ponniløp må ustartede travponnier, eller travponnier som det blir 
krevd for i medhold av særskilte bestemmelser for prøveløp, ha gjennomført 
godkjent prøveløp over en distanse av minimum 1000 meter med gjeldende 
tidskrav for angjeldende kategori. I tilfeller der kusk/rytter sanksjoneres for 
ureglementert driving, godkjennes ikke prøveløpet.

§ 4-6 Mønstringsløp
De særskilte bestemmelser for mønstringsløp publiseres på DNTs nettsider og i 
løpsbulletinen.

Mønstringsløp kjøres på norske travbaner i perioden fra og med 1. mai til og med 
30.november. Løpene avvikles med voltestart, og over en distanse på minimum 
1600 meter. Hestene skal fullføre innenfor gjeldende tidsintervall for å oppnå 
gjeldende godtgjørelse. Oppnådd kilometertid blir ikke registrert som offisiell tid. 
I mønstringsløp er det påbudt å benytte langvogn.

I tilfeller der kusk sanksjoneres for ureglementert driving, godkjennes ikke 
mønstringsløpet.

§ 4-7 Forbud mot start
Travhest/ponni skal være i konkurransemessig skikk for å delta i travløp i Norge. 
Det er forbudt å starte i travløp med syke eller halte travhester/ponnier, eller 
travhester/ponnier som er i så dårlig kondisjon at det ville være i strid med 
dyrevernloven eller etiske hensyn å la den delta i travløp.

Det er forbudt å starte i travløp med hoppe:
 1.  120 dager eller mer etter siste bedekning. Dersom hoppen ved dette 

tidspunkt beviselig ikke er drektig kan den igjen starte i travløp.
 2.  tidligere enn 180 dager etter følling av levende født føll.
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DNT kan etter søknad gi starttillatelse til hoppe som etter maksimalt 120 
dagers drektighet kaster føll eller får dødfødt føll. Slik søknad skal følges 
av veterinærattest som viser at hoppen er i kondisjon til å starte i travløp. 
Starttillatelsen kan tidligst gjøres gjeldende fire måneder etter at hoppen har 
kastet føll/fått dødfødt føll. Hoppe som har kastet føll/fått dødfødt føll må 
gjennomføre nytt godkjent prøveløp før den igjen kan starte i travløp.

Det er forbudt å delta i konkurranse eller prestasjonsprøve med travhest/ponni:
 – hvor det foreligger nerveblokkade
 – som er tilført anabole steroider eller veksthormoner etter 11.06.04
 – som er tilført brunsthemmede middel hvor midlet er aktivt.
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Kapittel 5 
Startgrunnlag og rekorder

§ 5-1 Startgrunnlag
Startgrunnlag er det beløp i hele kroner som travhesten har vunnet i travløp 
med totalisator og premieløp i inn- og utland, evt. inkludert straffegrunnlag eller 
minstegrunnlag.
Premier vunnet i utlandet, regnes om etter den kurs som fastsettes av L’Union 
Europèenne du Trot (UET). Hesten starter etter det startgrunnlag den har ved 
innmeldingsfristens utløp, jfr. § 7-3.

§ 5-2 Allmen premieregulering
Beløp vunnet etter premieregulering legges til startgrunnlaget, og beløp fratatt 
etter premieregulering trekkes fra startgrunnlaget når endelig premieregulering 
er fastsatt.

§ 5-3 Startgrunnlag for utenlandske hester
 1.  Utenlandskregistrert travhest, starter etter sitt startgrunnlag evt. inkludert 

straffegrunnlag/minstegrunnlag ilagt av registreringslandet, omregnet i 
norske kroner etter den kurs som fastsettes av UET.

 2.  Utenlandskregistrert travhest, med innlenderrett i USA, Canada, 
Australia og New Zealand, ilegges minstegrunnlag i henhold til DNTs 
Registreringsreglement, vedlegg 2, uavhengig av kjønn. Unntak gjøres for 
utenlandskregistrert hest som av registreringslandet er ilagt straffegrunnlag/
minstegrunnlag, og der dette overstiger gjeldende sats for minstegrunnlag.

§ 5-4 Hesten/ponniens rekord
En travhests rekord er den beste kilometertid som hesten har oppnådd i godkjent 
travløp med totalisator eller registrert premieløp arrangert etter reglement 
vedtatt av DNT eller av sentralforbund som er godkjent av DNT. Tiden må være 
oppnådd over en distanse på minimum 1600 meter.
En travponnis rekord er den beste kilometertid som ponnien har oppnådd 
i godkjent, registrert travløp arrangert etter reglement vedtatt av DNT eller 
av sentralforbund som er godkjent av DNT. Tiden må være oppnådd over en 
distanse på minimum 1000 meter.
Hesten/ponnien må ikke være diskvalifisert i løpet. Tid oppnådd i auto/linjestart, 
noteres særskilt og angis med henholdsvis “a” eller “ l “ etter tiden.

§ 5-5 Fastsettelse av startgrunnlag og rekord  
for utenlandske travhester/ponnier

Beregning av premier vunnet i utlandet og startgrunnlag for utenlandske 
travhester samt fastsettelse av rekord, foretas på grunnlag av offisiell informasjon 
eller eksportsertifikat fra sentralforbund som er godkjent av DNT.

§ 5-6 Norsk rekord og banerekorder
Norsk rekord for travhest:
Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt 
travhest i godkjent travløp med totalisator eller registrert premieløp arrangert 
etter reglement vedtatt av DNT eller annet nordisk sentralforbund.
Rekord for kaldblod kan kun settes i rene kaldblodsløp.

Norsk rekord noteres over distansene
 Sprint 1600 – 1999 meter
 Mellom 2000 – 2499 meter
 Langdistanse fra og med 2500 meter
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Norsk rekord noteres i kategoriene
 2-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
 3-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
 4-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
 5-årig og eldre hingst/vallak og hoppe av begge raser.

Norsk rekord for travponni:
Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd av norskfødt, renraset og 
norskeid travponni på norsk travbane. Distansekravet er minimum 1000 meter for 
alle kategorier.
Norsk rekord i kategori A, B, C og D noteres for:
 3-årig hingst/vallak og hoppe.
 4-årig hingst/vallak og hoppe.
 5-årig hingst/vallak og hoppe.
 6-årig og eldre hingst/vallak og hoppe.

For at oppnådd kilometertid skal kunne godkjennes som norsk rekord, må 
kilometertiden være foretatt med elektronisk tidsmåling, samt at de til enhver 
tid fastsatte krav for den aktuelle kategori må være oppfylt. Det er ikke krav om 
dopingprøve. Ved positiv dopingprøve godkjennes ikke rekorden.

Banerekorder noteres for beste kilometertid oppnådd av travhest/ponni i den 
aktuelle kategori uten krav om å være vinnertid.

§ 5-7 Verdensrekord
Verdensrekord skal godkjennes av ITC før den får gyldighet. Det må foreligge 
negativ dopingprøve for godkjenning av verdensrekord.

§ 5-8 Tidtaking og banemåling
I travløp fastslås anvendt tid med 1/10 sekunds nøyaktighet idet hestens nese 
når mållinjen. Når tid måles i 100-deler, skal 5-hundredeler eller mer avrundes 
opp til nærmeste 10-del. Tidsmålingen begynner ved starten av kommando-
ordet “kjør”, eller ved autostart idet startvognens vinger passerer startlinjen og 
ved linjestart etter signal fra hovedstarter. Hester som er diskvalifisert får ikke 
godkjent tid.
Kilometertid regnes ut på grunnlag av den tilbakelagte distanse. Løpsbanens 
lengde måles i en avstand av én meter fra løpsbanens innerkant.
For alle baner skal det foreligge et offisielt målingsbevis. Kopi av dette sendes 
DNT. Nytt målingsbevis kreves ved hver ombygging av løpsbanen.
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Kapittel 6 
Løpsproposisjoner

§ 6-1 Løpstyper
Travløp kan i Norge arrangeres som:
 1.  Likestartløp. 

Alle deltakende hester/ponnier starter fra samme distanse.
 2.  Grunnlagsløp. 

De deltakende hester starter fra forskjellige distanser, utregnet etter deres 
startgrunnlag og i overensstemmelse med løpsinnbydelsen.

 3.  Divisjonsløp. 
De deltakende hester starter etter grunnlag fastsatt for en bestemt 
tidsperiode oppgitt i løpsinnbydelsen. Grunnlaget endres ikke innen 
tidsperioden. Det kan gis tillegg for løpsseirer.

 4.  Skjønnsmessig handikap. 
De deltakende hester/ponnier starter med en innbyrdes avstand som 
bestemmes av handikappere, oppnevnt av arrangøren. 
Hester som ikke har fått godkjent tid i minst tre starter i løpet av de to siste 
måneder, kan ikke delta. Denne begrensningen gjelder ikke lokale travløp 
uten totalisator.

 5.  Tidsløp.
  a)  De deltakende hester starter med en innbyrdes avstand beregnet etter et 

av følgende alternativer:
   I. Den rekord de har ved innmeldingsfristens utløp.
   II.  Beste godkjente km-tid i den tidsperiode som er bestemt i 

løpsinnbydelsen.
   III.  Hester som ikke har startet og fått godkjent tid minst to ganger i den 

angitte tidsperioden, kan ikke delta.
I begge tilfeller teller hestens beste km-tid, uansett startmetode.
  b)  De deltakende ponnier starter med en innbyrdes avstand beregnet etter 

følgende alternativer:
   I. Den rekord de har ved innmeldingsfristens utløp
   II.  De deltagende ponnier starter med en innbyrdes avstand beregnet  

etter ponniens siste 2-4 starter – prøveløp inkludert - ved inn- 
meldingsfristens utløp.

   III. Årsbeste oppnådde kilometertid ved innmeldingsfristens utløp.
 6.  Datoløp. 

De innmeldte hester avvises etter siste startdato inkludert åpne linjer. 
Med åpen linje menes løp hesten er starterklært til, men hvor løpet ikke er 
avviklet.

 7.  Formløp. Løpet kan skrives ut basert på følgende kriterier: 
– Spor tildeles etter poeng/grunnlag. Vilkår angis i proposisjonen. 
–  Flervilkårsløp der hestene gis startberettigelse basert på både 

startgrunnlag og poeng. Vilkår avgis i proposisjonen.
 8.  Poengløp (se også §§ 12-6 og 12-7). 

Løpet kjøres/ris i to avdelinger. Distansen skal ikke være under 1600 meter 
– 800 meter i ponniløp – og ikke over 2200 meter - 2000 meter i ponniløp. I 
poengløp må samme kjører/rytter benyttes til samme hest/ponni i samtlige 
starter som omfattes av løpet. Banedommernemnden kan dispensere fra 
denne bestemmelse og godkjenne annen kjører når det inntreffer skade, 
sykdom eller annen uforutsett hendelse hos den opprinnelige kjører/rytter. 
Premiering skjer slik: 
Hver avdeling premieres for seg. Premiering sammenlagt skjer etter ett av 
følgende alternativer fastsatt i løpsinnbydelsen:
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   a)  Poengberegning. 
Vinner av løpet er den hest/ponni som etter begge avdelinger har 
minste sammenlagte poengsum etter følgende regler: 
Seirende hest/ponni får ett poeng, nr. to får to poeng, nr. tre får tre 
poeng osv. Ved dødt løp deles poengene for de plasseringer som 
omfattes av dødt løp. Ved likt antall poeng er sammenlagt anvendt 
tid avgjørende. Ved lik sammenlagt anvendt tid og når denne ikke kan 
fastsettes, regnes den hest/ponni foran som har best plassering i løpet 
over lengst distanse.

   b)  Avdelingsseier. 
Vinner av løpet er den hest/ponni som vinner begge avdelinger eller 
vinner den ene avdelingen, og har bedre sammenlagt anvendt tid enn 
vinneren av den andre avdeling. 
Ved lik sammenlagt anvendt tid eller når sammenlagt anvendt tid ikke 
kan fastsettes, blir den hesten/ponnien vinner som har vunnet den siste 
avdelingen. 
Avdelingsvinner som ikke blir vinner av løpet men som har fullført 
begge avdelinger, får løpets andre premie. Den videre rekkefølge 
fastsettes etter reglene under alternativ 1, poengberegning.

   c)  Sammenlagt tid. 
Vinner av løpet er den hest/ponni som har best sammenlagt anvendt tid. 
Ved lik sammenlagt anvendt tid regnes den hest foran som har best 
anvendt tid i den siste avdelingen. Er denne også lik, eller sammenlagt 
anvendt tid ikke kan fastsettes, utregnes rekkefølgen etter alternativ a), 
poengberegning.

 9.  Utslagningsløp (se også §§ 12-6 og 12-7). 
Hestene/ponniene er fordelt på to eller flere forsøksavdelinger, og 
kvalifiserer seg for start i ett finaleløp. Kvalifiseringen skjer etter regler 
fastsatt i løpsinnbydelsen. For de hester/ponnier som ikke kvalifiserer seg til 
finalen, kan det avvikles trøsteløp. 
Premiesummen i hvert av disse, kan ikke overstige 1/3 av premiesummen 
i finalen. Alle starter er egne løp og premieres særskilt. Distansen i 
forsøksavdelingene skal ikke være under 1600 meter - 800 m i ponniløp - og 
ikke over 2200 meter - 2000 m i ponniløp. 
Finaleløpet kan ikke avvikles over kortere distanse enn forsøksavdelingene.

 10.  Avlsløp. 
Kun kårede, besløyfede og premierte hester/ponnier kan delta. Disse løp 
bør være grunnlagsløp, men kan med DNTs samtykke i det enkelte tilfelle 
utskrives som skjønnsmessig handikap.

 11.  Klasseløp (termininnskuddsløp). 
Klasseløp er løp som skrives ut for travhester/ponnier i bestemte årsklasser, 
og hvor innmelding skal skje til det arrangerende selskap innen en i 
løpsinnbydelsen fastsatt tidsfrist. Løpene kan skrives ut som likestartløp 
eller grunnlagsløp med maksimum tre tillegg. Innskudd i disse løp betales i 
terminer som offentliggjøres på DNTs nettsider. 
Innskudd som overstiger 80 prosent av premiesummen i løpet (eventuelt 
hovedløp + trøsteløp), skal tillegges denne og fordeles forholdsmessig på 
hver premie.

 12.  Salgsløp. 
De deltakende hester/ponnier starter fra forskjellige distanser utregnet 
etter den salgssum som er oppgitt ved innmelding. 
Eieren forplikter seg til å selge hesten/ponnien for det beløp han oppgir 
ved innmelding. Arrangørbanen må søke DNT om godkjenning av 
proposisjonene og betingelsene senest tre måneder før løpet skal avvikles.
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 13.  Serieløp. 
Serieløp er en serie løp som avvikles på en eller flere totalisatorbaner, og 
hvor hvert løp skal premieres for seg. Serien kan avsluttes med en samlet 
premiering og/eller en finale. 
Arrangerende selskap skal søke DNT om godkjennelse av proposisjoner og 
betingelser senest én måned før offentliggjøring. 
Samtlige løp kan skrives ut for å avvikles med spesielle lisenser.

 14.  Brukshestløp i lokale travløp uten totalisatorspill. 
For hester som ikke har startet på totalisatorbane eller hester som ikke har 
oppnådd bedre km. tid på totalisatorbane enn 1.55.

§ 6-2 Krav om starterklærte deltakere
I travløp kan det bare delta definitivt starterklærte travhester/ponnier. Strøket hest 
kan ikke gjeninnsettes i løpet.

§ 6-3 Antall startende
I travløp kan det ikke starte mer enn femten travhester/ponnier i løp med volte-
start, og maksimum tolv hester/ponnier fra én distanse. I travløp – sulkyløp – med 
autostart, kan det ikke starte mer enn tolv hester/ponnier. I travløp – montéløp – 
med autostart kan det ikke delta mer enn 10 hester/ponnier. DNT kan gi 
dispensasjon for spesielle løp.
Hvis det til et totalisatorløp/premieløp eller ponniløp starterklæres flere hester/
ponnier enn tillatt i løpet, har det arrangerende selskap rett til å:
 1.  dele løpet i to eller flere travløp etter de gjeldende bestemmelser for deling 

av løp som er publisert på DNTs nettside, og i løpsbulletinen.
 2.  avvise et tilstrekkelig antall hester/ponnier for å komme frem til det 

reglementerte antall. Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, skal 
reduksjonen skje etter de gjeldende bestemmelser for begrensning av 
deltakere som er publisert på DNTs nettside, og i løpsbulletinen.

§ 6-4 Premier
Hvert travløp premieres for seg. Antall premier i hvert travløp fastsettes i 
løpsinnbydelsen. Når antall premier i løp er avhengig av de startende hester, er 
det det antall startende hester i gyldig start som regnes som startende.
Inntreffer dødt løp om førsteplass, regnes de samtidig innkomne hester som 
likeverdige vinnere.
Pengepremiene deles likt mellom disse. Inntreffer dødt løp om annen, tredje 
eller følgende plasser, deles også pengepremiene likt mellom disse hestene. I 
tilfelle av dødt løp hvor det er oppsatt gjenstander som premier, skal det utdeles 
gjenstandspremie til hver av vinnerne.
I ponniløp skal det ikke benyttes pengepremier.

Ved avtale om trekkordning trekker DNT den andel av premiebeløpet 
som hestens kusk/rytter og/eller ansvarlige trener er berettiget fra inntjent 
premiebeløp i travløp. Resterende beløp tilfaller deretter hestens ansvarlige 
eier. DNT kan også, ved tilgodehavende og/eller forfalte utestående fordringer, 
knyttet til travhesten og/eller ansvarlig eier/leietaker, ta dekning i pengepremier 
og/eller godtgjørelser hesten har vunnet i inn- eller utland. Det skal ikke tas 
dekning i gjenstandspremier.
Dersom det tas dopingprøve av hest, kan DNT tilbakeholde premien inntil 
endelig prøveresultat foreligger.
Netto tilgodehavende utbetales etterskuddsvis etter månedsavslutning til den 
person som ved starttidspunktet er registrert som ansvarlig eier/leietaker av 
travhesten i henhold til DNTs Registreringsreglement.
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Kapittel 7 
Løpsinnbydelse og innmelding til løp

§ 7-1 Terminliste og proposisjoner
 1.  DNT er ansvarlig for å utarbeide proposisjoner til samtlige totalisatorløp 

som skal avvikles på norske travbaner. Proposisjoner til det enkelte 
driftsselskaps løpsdager, kan utarbeides i samarbeid med driftsselskapet 
selv. DNT har ansvaret for at proposisjoner som publiseres på DNTs 
nettsider og i løpsbulletinen er riktige og fullstendige. Det arrangerende 
driftsselskap/forbund/travlag utarbeider terminliste og proposisjoner til 
regionale premieløp, og prøve- og mønstringsløp, som skal sendes DNT for 
endelig godkjenning.

 2.  Terminliste for lokale travløp uten totalisatorspill skal utarbeides og 
fastsettes av vedkommende forbund. Forbundet skal sende sine terminlister 
til DNT for endelig godkjenning. Terminliste og proposisjoner utferdiges og 
offentliggjøres av det/de arrangerende travlag, samt i løpsbulletinen.

 3.  Forslag til terminliste for ponniløp skal utarbeides av de enkelte 
ponnigrupper og godkjennes av de respektive ponniavdelinger. Ponniløp 
som skal gjennomføres på totalisatorbaner skal godkjennes av de respektive 
driftsselskaper etter innstilling fra den regionale ponniavdeling. De 
respektive ponniavdelinger skal sende sine terminlister til DNT for endelig 
godkjenning.

Løpsinnbydelsen skal i alle tilfeller angi:
 1.  Hvilket sted, hvilken dag og hvilket tidspunkt travløpene skal holdes.
 2.  Distanse, startmetode og startgrunnlag for travløpene, og om de arrangeres 

som sulky- eller montéløp.
 3.  Hvilke hester/ponnier som kan delta i de enkelte løp, rase, nasjonalitet, 

aldersbegrensning.
 4.  Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, er løpene åpne for hester/

ponnier registrert i utenlandske sentralforbund.
 5.  Hvilke(n) kategori(er) kjøre-/montélisens(er) løpene er åpne og/eller 

begrenset for deltakelse med. Travløp kan, etter angivelse i proposisjonen, 
også åpnes og/eller begrenses i henhold til kusk/rytters nasjonalitet, kjønn, 
alder og/eller tilhørighet til travlag-/forbund, forening-/organisasjon, 
banetilhørighet og/eller utdanningsinstitusjon.

 6.  Bestemmelser om innskudd og premier.
 7.  Frist for innmelding.
 8.  Frist for starterklæring for hest og kjører/rytter.

§ 7-2 Innstilling av løpsdag/enkelte løp
Arrangøren har rett til å innstille en løpsdag og/eller enkelte løp etter 
innmeldingsfristens utløp ved færre enn sju hester innmeldt.
Arrangøren har rett til å innstille travløp etter starterklæring hvis det ikke 
starterklæres sju hester – fem ponnier – og minst fem av disse hester – tre 
ponnier – deltar i defileringen. Totalisatorløp med færre enn tre hester avvikles 
uten totalisatorspill.
I lokale travløp uten totalisatorspill kan arrangøren foreta andre disposisjoner som 
anses nødvendige. Når endringer foretas skal dette kunngjøres på hensiktsmessig 
måte. Oppstår det uenighet om fortolkning av løpsinnbydelsen, avgjøres 
spørsmålet med endelig virkning av DNT.

§ 7-3 Innmeldingen
Ved innmeldingsfristens utløp skal hesten/ponnien og kjører/rytter fylle krav om 
startberettigelse gitt i dette reglement eller andre bestemmelser fastsatt av DNT, 
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med følgende unntak:
–  aldersbestemmelser for hest/ponni, der startdato skal legges til grunn for 

startberettigelse.
–  karenstidsfrister i henhold til DNTs Forbuds- og karenstidsliste, der startdato 

skal legges til grunn for hestens/ponniens startberettigelse.
–  tilfeller der hestens/ponniens ansvarlige trener er fradømt sin lisens, skal 

startdato legges til grunn for hestens/ponniens startberettigelse.
–  Ved årlig fornyelse av lisens, skal startdato legges til grunn for kusk/rytters 

startberettigelse.

Hestens/ponniens startgrunnlag og kilometertid fastsettes ved 
innmeldingsfristens utløp, med mindre annet er oppgitt i løpets proposisjon.

Innmelding til travløp kan skje muntlig, skriftlig, eller via brukerkonto til 
internettinnmelding. I alle tilfeller skal innmeldingen inneholde påkrevede 
opplysninger i henhold til § 7-6.

Innmelding, starterklæring og strykning av travhest til travløp med totalisatorspill 
og registrerte premieløp skal foretas av person over fylte 16 år, etter følgende 
bestemmelser:

 1.  for hester i trening hos amatørtrener; av treneren selv, eier/leier eller dennes 
ektefelle/samboer, slektning i rett opp- eller nedadstigende linje, eller av 
person som er ansatt hos amatørtreneren.

 2.  for hester i trening hos profesjonell trener; av treneren selv, eller person som er 
gitt skriftlig fullmakt til å melde hester på trenerens vegne. Profesjonell trener kan 
bemyndige én person til dette, og skriftlig fullmakt om dette skal sendes DNT.

Retningslinjer for innmelding til lokale travløp uten totalisatorspill fastsettes av 
arrangøren.

§ 7-4 Innmelderansvar
Ansvarlig innmelder er den person som ved innmeldingsfristens utløp er registrert 
som trener av hesten/ponnien (har hesten på sin treningsliste). Dette gjelder 
både innehaver av profesjonell trenerlisens og innehaver av amatør trenerlisens.

Ansvarlig innmelder skal forsikre seg om at hesten/ponnien er startberettiget 
i løpet, og har ansvaret for at den ikke starterklæres eller starter i strid med 
Løpsreglementet, DNTs dopingreglement eller andre gjeldende bestemmelser. 
Vedkommende plikter å forsikre seg om at oppførte kjørere/ryttere bekrefter å ha 
påtatt seg oppdraget, og at denne ikke starterklæres i strid med løpsreglementet 
og/eller øvrige gjeldende bestemmelser.

§ 7-5 Begrensninger i startfrekvens
 1.  Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til mer enn ett løp pr. dag. 

Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne bestemmelse skal 
strykes fra det løp den ble sist starterklært til. 
Poengløp/utslagningsløp regnes som ett løp. 3-årige og yngre hester/
ponnier kan ikke starterklæres til løp nevnt i § 6-1, pkt. 7: Poengløp,  
pkt. 8: Utslagningsløp.  
 
For lokalt travløp uten totalisatorspill, eller arrangement/stevner som 
inneholder flere løpsdager, kan travhest/ponni starterklæres til maksimalt 
to travløp innenfor samme arrangement, dersom minimum ett av løpene er 
lokalløp uten totalisatorspill.
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 2.  Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til travløp to dager 
etter hverandre. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne 
bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til.

DNT kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller og ved spesielle arrangement.

§ 7-6 Ansvarlig innmelders plikt/ansvar
Ved innmelding av travhest/ponni til travløp skal nødvendige opplysninger for at 
denne skal kunne starterklæres i samsvar med gjeldende bestemmelser oppgis, 
minimum som følger:
 1.  Hestens navn og/eller sertifiseringsnummer/UELN. Ponniens navn, kategori 

og/eller registeringsnummer. Ponniens rekord i de tilfeller hvor arrangøren 
finner dette nødvendig.

 2.  Innmelderens navn.
 3.  Treners navn.
 4.  Kjørers/rytters navn og/eller lisensnummer, samt minimum én alternativ 

kjører/rytter.
 5.  Andre opplysninger som kan få betydning for hestens programopplysninger, 

og/eller startberettigelse i løpet. Ansvarlig innmelder plikter, før 
innmeldingsfristens utløp, å kontrollere at hestens resultater fra start i 
utlandet er fullstendige og korrekte, samt meddele eventuelle feil eller 
mangler til DNT. Feil i hestens programrad, eller feil i øvrige opplysninger 
som har fått betydning for hestens startberettigelse og/eller oppsatte 
plassering i løpet, kan medføre at hesten strykes fra løpet, jfr. § 8-5.

Ansvarlig innmelder er ansvarlig for at fullstendige og korrekte opplysninger 
gis. Innmelding inneholdende ufullstendige eller manglende opplysninger kan 
avvises. Innmelding inneholdende ukorrekte opplysninger skal avvises.
Dersom det etter starterklæring og før løpsdagen oppdages at en starterklært 
travhest og/eller kjører/rytter er feilaktig innmeldt/starterklært i henhold til 
DNTs bestemmelser eller forutsetningene i det angjeldende løp, skal hesten 
strykes og/eller kjører-/rytterendring foretas. Dersom det innen 30 dager etter 
løpsdato oppdages at en travhest/ponni har deltatt i løp hvor den er feilaktig 
innmeldt eller starterklært mister den retten til premie, og eieren er forpliktet 
til å tilbakebetale de premier som er vunnet i løpet. Annen godtgjørelse eller 
tilskudd som er utbetalt i tilknytning til løpet skal også tilbakebetales. I slike 
tilfeller skal fullt innskudd betales. Allmenn premieregulering, uten forutgående 
domsbehandling, i hht § 5-2 foretas i slike tilfeller.

§ 7-7 Innmeldingsfristen
Innmeldingsfristen skal ligge innenfor tidsrommet 4-14 dager før løpsdagen. 
Dersom det etter innmeldingsfristen er ledige plasser i ett eller flere løp kan 
hester etterinnmeldes frem til frist for starterklæring. Hester/ponnier som er 
etterinnmeldt kan ikke fortrenge hester/ponnier som er innmeldt innen den 
opprinnelige innmeldingsfristen. Innmeldingen kan ikke trekkes tilbake etter den i 
løpsinnbydelsen fastsatte frist for starterklæring.
Hvis frist for avgiftsfri strykning ikke er spesielt nevnt i løpsinnbydelsen, faller den 
sammen med innmeldingsfristen.
Travhest/ponni og kjører/rytter anses definitivt starterklærte dersom ikke strykning 
finner sted innen den i løpsinnbydelsen fastsatte frist for starterklæring.

§ 7-8 Kjørers/rytters plikt/ansvar
Kjører/rytter plikter å forsikre seg om at han/hun ikke starterklæres i strid med 
DNTs Løpsreglementet, DNTs særskilte bestemmelser for lisenser, eller andre 
gjeldende bestemmelser.
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Starterklært kjører/rytter kan ikke utebli fra å delta i travløp vedkommende 
er starterklært til uten gyldig grunn. Arrangøren skal snarest underrettes om 
fraværet. Ved fravær som skyldes sykdom skal arrangør underrette DNT.
Ved fravær kan arrangøren kreve tilfredsstillende dokumentasjon for fraværet, og 
avgjør med bindende virkning om grunnen er å anse som gyldig. Kopi av denne 
dokumentasjonen skal sendes til DNT.
Ved sykdom/skade anses sykemelding fra lege eller egenerklæring som 
tilfredsstillende dokumentasjon. Arrangør og/eller DNT kan kreve tilfredsstillende 
dokumentasjon for alle forfall dersom kusk/rytter har benyttet egenerklæring mer 
enn 4 ganger innen et kalenderår.
Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av 
egenerklæring skal sanksjoneres.
Deltakelse i andre løp kan godkjennes som gyldig fravær etter søknad til DNT. 
Slikt fravær kan godkjennes for løp som nevnt i §15-2, eller løp i utlandet med 
senere starterklæring.

Når en starterklært kjører/rytter p.g.a. sykdom, skade eller annen uforutsett 
hendelse blir forhindret fra å kjøre/ri det travløp vedkommende er starterklært til, 
gjelder følgende bestemmelser for kjører/rytterforandring:
  Før stevnestart; arrangøren godkjenner erstattende kusk/rytter, om mulig i 

samråd med hestens trener/eier.
  Etter stevnestart; banedommernemnden godkjenner erstattende kusk/rytter.
Det skal i begge tilfeller tas hensyn til foregående års landsstatistikk over antall 
kjørte løp slik at kjører/rytter som blir erstattet, og ny kjører/rytter har tilnærmet 
likt antall kjørte/ridde løp.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten totalisatorspill.

§ 7-9 Travhest/ponnis uteblivelse
Starterklært travhest/ponni kan kun utebli fra start hvis det etter fristen for 
starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hest/ponni eller annen uforutsett 
hendelse som hindrer start. Det kreves tilfredsstillende veterinærattest eller 
egenerklæring fra innmelder for årsak til uteblivelsen. Arrangør som har 
travhesten/ponnien starterklært til løp skal, av innmelderen, snarest underrettes 
om uteblivelsen og avgjør med bindende virkning om årsak til fraværet kan 
godkjennes, og kan kreve ytterligere dokumentasjon.

Trekkes en starterklært travhest/ponni ved sykemelding og /eller egenerklæring 
får dette virkning for alle løp vedkommende hest/ponni er starterklært til. 
Travhesten/ponnien meddeles innmeldingsforbud og kan ikke innmeldes/
starterklæres til nytt løp før tidligst sjette dagen etter løpsdagen hvor travhesten/
ponnien ble trukket/strøket fra løp. Dersom det fremlegges friskmelding fra 
veterinær kan innmeldingsforbudet avbrytes, men tidligst tredje dagen etter 
løpsdagen den ble trukket/strøket fra. Ved søknad til DNT kan unntak gjøres for 
termininnskuddsløp eller kvalifisering til disse.
Stevneveterinær eller sykemeldende veterinær kan ilegge krav om friskmelding 
og/eller startforbud utover denne bestemmelsen.

Friskmelding fra veterinær meddeles skriftlig til DNT, som opphever start- 
forbudet. Opphevelse av startforbud foretas virkedager i tiden kl. 09.00 – kl. 15.00.
Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av 
egenerklæring medfører minimum fjorten dagers startforbud.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke prøveløp, mønstringsløp og lokale 
travløp uten totalisator.
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§ 7-10 Fraværsmeddelelse
Inntreffer et slikt tilfelle som nevnt i §§ 7-8 og 7-9, plikter ansvarlig innmelder av 
travhest/ponni og/eller kjører/rytter straks å gi arrangøren melding om dette.
Arrangøren oversender meddelelsen skriftlig til løpsleder og 
banedommernemnden. Inntreffer uhell eller annen uforutsett hendelse under 
transport til travbanen som hindrer travhest/ponni eller kjører/rytter å starte, skal 
melding omgående gis til arrangøren.
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Kapittel 8 
Løpsprogram, sportrekning 
og forberedelser til løpsdag

§ 8-1 Offisielle programdata
De offisielle programdata er de data som genereres fra sportssystemet ved 
definitiv starterklæring (startlister). Etter definitiv starterklæring er det kun DNT i 
samråd med Norsk Rikstoto som kan trekke tilbake og generere nye programdata 
(startlister), som da blir å anse som offisielle.

§ 8-2 Innhold i løpsprogram for løp med totalisatorspill
1. Løpsprogrammet skal inneholde:
 a)  Hvilket sted/bane løpene avholdes.
 b)  Hvilken ukedag og dato løpene avholdes.
 c)  Hvilket tidspunkt stevnet skal starte.

2. Løpsprogrammet skal for hvert løp angi:
 a)  Løpets nummer og eventuelt navn.
 b)  Løpets spilleform(er).
 c)  Løpets proposisjoner.
 d)  Startmetode.
 e)  Starttidspunkt.

3. For hver hest/ponni:
 a)  Startnummer (totalisatornr.) og spornummer.
 b)  Navn, alder, kjønn og farge.
 c)  Avstamning – mor, far og morfar.
 d)  Registrert eier/leier, evt registreringsland.
 e)  Startgrunnlag og rekord (med angivelse av a for autostart/l for linjestart).
 f)  Resultat fra siste fem starter, inkludert startspor der dette er tilgjengelig.
 g)  Inneværende og forrige års starter med angivelse av første-, andre-, 

tredjeplasser og øvrige plasseringer, angivelse av inneværende og forrige 
års innkjørte beløp og bestetid, samt hestens/ponniens rekord.

 h)  Kjørers/rytters navn, draktfarger og lisenstype.
 i)  Treners navn.
 j)  Oppdretters navn

4.  I program som utgis i forbindelse med travløp med totalisatorspill skal det 
opplyses:

 a)  Hvor publikum kan henvende seg for å få det til enhver tid gjeldende 
Spillereglement for totalisatorspill.

 b)  At det er 18-års aldersgrense for å delta i totalisatorspill på banene og/eller 
gjøre innskudd i totalisatoren for spilleberettigede personer.

§ 8-3 Innhold i løpsprogram for lokale travløp  
uten totalisatorspill og ponniløp

1.  I program som utgis i forbindelse med lokale travløp uten totalisatorspill og 
ponniløp skal det som minimum opplyses:

 a)  Hvilket sted, hvilken dag og hvilken tid stevnet avholdes.
 b)  Arrangørens styre.
 c)  Navn på hovedfunksjonærer.
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2. Løpsprogrammet skal for hvert løp angi:
 a)  Løpets proposisjoner.
 b)  Startmetode.

3. For hver hest/ponni:
 a)  Startnummer og spornummer.
 b)  Startgrunnlag og rekord.
 c)  Navn, alder og kjønn.
 d)  Registrert eier/leier.

§ 8-4 Sportrekning
Med mindre annet er bestemt i løpsinnbydelsen skal, så vidt mulig, sportrekning 
foretas av DNTs sentrale datasystem. Bestemmelser for sportrekning 
offentliggjøres på DNTs offisielle nettside, og i løpsbulletinen.

Når sportrekningen ikke foretas av DNTs sentrale datasystem, skal minst to 
personer delta i loddtrekning om hestenes/ponnienes startspor.

§ 8-5 Programfeil
Dersom det før gyldig start konstateres at definitivt starterklært travhest er 
oppført med vesentlig feil i de offisielle programdata og at det har vesentlig 
betydning for totalisatorspillet, skal den aktuelle hesten strykes. Ved tvil om hva 
som er vesentlig feil i de offisielle programdata avgjøres dette av Norsk Rikstoto.

§ 8-6 Kontroll av banens utstyr
Funksjonskontroll av målfotoutstyr, høytaleranlegg, tidtakerutstyr, 
dommerkamera,
startbil og annet teknisk utstyr som benyttes i forbindelse med løpsavvviklingen 
skal foretas hver løpsdag av arrangerende bane. Kontrollen skal være avsluttet 
senest to timer før første totalisatorløp, og dokumentasjonslogg skal føres. 
Manglende funksjon på angjeldene utstyr rettes uten ugrunnet opphold. Startbil 
skal årlig gjennomgå kontroll tilsvarende EU-kontroll, på godkjent verksted. Det 
skal også føres jevlig ettersyn med startbilens vinger. Dokumentasjonslogg skal 
føres etter hver kontroll av startbil og startbilens vinger.
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Kapittel 9 
Forbud mot doping og bruk av rusmidler

§ 9-1 Formål
Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å 
ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene 
skal ivareta travsportens grunnverdier om opplevelse, tillit, fair play og 
skikkelighet gjennom å forhindre bruk av forbudte stoffer, midler eller metoder.

§ 9-2 Definisjon av forbud mot doping og bruk av rusmidler
Med rusmidler forstås i denne sammenheng og i disse bestemmelser alkohol, 
samt andre stoffer eller midler i form av droger, preparater eller metoder som til 
enhver tid står på WADAs dopingliste. Denne listen finnes tilgjengelig på www.
antidoping.no.

§ 9-3 Definisjon av dopingkontroll
Med dopingkontroll forstås i denne sammenheng og i dette reglement enhver 
test, prøve eller kontroll som blir gjennomført eller kan gjennomføres for å 
avdekke brudd på DNTs bestemmelser om forbud mot doping og bruk av 
forbudte midler og stoffer. DNTs bestemmelser omfatter følgende prosedyrer:
 1.  Alkohol: pusteprøver avgitt i godkjent alkometer, gjennomført av 

banedommernemnden ved angjeldende bane, jfr. Instruks for alkotest. 
Blodprøve kan benyttes i tilfeller der dette anses påkrevet.

 2.  Andre stoffer eller midler: ansvaret for gjennomføring av dopingkontroll er 
overdratt til Stiftelsen Antidoping Norge.

Dopingkontroller kan foretas av andre organisasjoner når dette følger av avtale 
med DNT eller Antidoping Norge, eller av internasjonale bestemmelser.

All dopingkontroll kan gjennomføres uten forutgående varsel. Utøver kan gis 
innsyn i hvorvidt vedkommende skal gjennomgå dopingkontroll angjeldende 
løpsdag, og må da stille til kontroll umiddelbart.

§ 9-4 Virkeområde
Bestemmelsene i denne paragraf omfatter følgende:
 1.  Starterklært kjører/rytter og enhver annen person som arbeider med, kjører 

eller rir hester/ponnier på travbanen eller område disponert av travbanen. 
Personer definert i dette punkt blir heretter omtalt som utøver. Funksjonærer 
i henhold til § 3-1 omfattes også av DNTs bestemmelser om doping og bruk 
av forbudte midler og stoffer.

 2.  Aktivitet organisert under DNT, jfr. § 1-3.

Organisasjonsledd i DNT kan ikke vedta egne bestemmelser om doping og bruk 
av forbudte midler og stoffer.

§ 9-5 Definisjon av regelbrudd
Følgende forhold ansees som regelbrudd:
 1. Alkohol:
  a)  Møte frem, oppholde seg i hestering/stallområde eller indre bane, delta 

i travløp eller virke som funksjonær når vedkommende er påvirket av 
alkohol, jfr. § 9-4, pkt. 1. Påvises en alkoholkonsentrasjon på 0,2 promille 
eller mer, ansees vedkommende uansett for å være påvirket av alkohol.

  b)  All bruk av alkohol i løpsbanen, hestering/stallområde eller indre bane.
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  c)  Unnlate å møte til dopingkontroll, nekte å avgi prøve eller på annen måte 
unndra seg dopingprøve.

  d)  Forfalske, forbytte eller å ødelegge dopingprøve, eller resultat av 
slik dopingprøve, avgi falsk forklaring eller gi uriktige eller villedende 
opplysninger.

  e)  Bryte ilagt utelukkelse, jfr. § 9-8 pkt. 1.

 2. Andre stoffer eller midler:
  a)  Enhver tilstedeværelse av forbudt stoff, dets metabolitter eller markører i 

utøvers eller funksjonærs dopingprøve.
  b)  Enhver bruk av forbudte stoffer eller metoder på travbanen eller område 

disponert av travbanen.
  c)  Enhver besittelse av forbudte stoffer på travbanen eller område disponert 

av travbanen.
  d)  Unnlate å møte til dopingkontroll, nekte å avgi, eller på annen måte 

unndra seg dopingprøve
  e)  Forfalske, forbytte eller å ødelegge dopingprøve, eller resultat av slik 

prøve, avgi falsk forklaring eller gi uriktige eller villedende opplysninger.
  f) Bryte ilagt utelukkelse, jfr. § 9-8, pkt. 2.

§ 9-6 Skyldkrav
 1.  Utøver plikter å sørge for at intet forbudt stoff tilføres utøvers kropp, og er 

uten hensyn til skyld ansvarlig for ethvert forbudt stoff eller spor av slikt stoff 
som blir funnet i utøvers dopingprøve.

 2.  Utøver plikter og til enhver tid å gjøre seg kjent med DNTs bestemmelser 
om forbud mot doping og bruk av forbudte midler og stoffer, samt vite 
hvilke stoffer som er inkludert på WADAs dopingliste.

 3.  Manglende kjennskap til bestemmelsene om bruk av forbudte midler og 
stoffer er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

§ 9-7 Bevis
 1.  DNT har bevisbyrden for at et regelbrudd har funnet sted. Ved 

bevisvurderingen skal domsinstansen anvende en høyere bevisbyrde enn 
alminnelig sannsynlighetsovervekt, men lavere enn at all rimelig tvil skal 
komme anmeldte til gode.

 2.  Dersom bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av forbudte midler 
og stoffer pålegger utøver å føre bevis for et særskilt faktisk forhold eller en 
omstendighet, skal beviskravet være sannsynlighetsovervekt.

 3.  Bevis for faktiske omstendigheter tilknyttet et regelbrudd kan bringes til veie 
på enhver pålitelig måte.

 4.  For å kunne dømme for brudd på § 9-5 pkt. 1. bokst. a)–e) og § 9-5 pkt. 2. 
bokst. b)–f) må det foreligge forsett eller uaktsomhet.

§ 9-8 Sanksjoner
 1. Alkohol:
  a)  Ved berettiget mistanke om at starterklært kjører/rytter er påvirket av 

alkohol, jfr. § 9-5, pkt. 1., bokst. a), skal vedkommende nektes deltakelse 
i travløp med umiddelbar virkning, og sanksjon minimum bot på kroner 
3.000,– kan ilegges. Omstendigheter som beskrevet i § 9-5, pkt. 1. 
bokst. b)–c) skal sanksjoneres tilsvarende.  
 
Påvises en alkoholkonsentrasjon tilsvarende 0,2 promille eller mer skal 
sanksjon ilegges i henhold til følgende bestemmelser:

  –  Påvist promille på 0,2 og inntil 0,5 medfører kjøre-/rideforbud med 
øyeblikkelig virkning i minimum fire uker, samt bot på minimum kroner 
5.000,– ved første gangs overtredelse.
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  –  Påvist promille på 0,5 eller mer medfører kjøre-/rideforbud med 
øyeblikkelig virkning i minimum åtte uker, samt en bot på minimum kroner 
5.000,– ved første gangs overtredelse.

Foreligger omstendigheter som beskrevet i § 9-5 pkt. 1. bokst. b)–e) skal sanksjon 
ilegges minimum tilsvarende som ved påvist promille på 0,2 eller mer.

Gjentakelse skal medføre skjerpelse minimum tilsvarende en fordobling av ilagt 
sanksjon for førstegangs overtredelse.

  b)  Ved berettiget mistanke om at annen utøver er påvirket av alkohol, jfr.  
§ 9-5, pkt. 1. bokst. a), skal vedkommende bortvises for dagen, og 
sanksjon tilsvarende bot på kroner 3.000,– kan ilegges. Omstendigheter 
som beskrevet i § 9-5, pkt. 1. bokst. b)–c) skal sanksjoneres tilsvarende.

   Påvises en alkoholkonsentrasjon tilsvarende 0,2 promille eller mer skal 
vedkommende bortvises for dagen og sanksjon minimum tilsvarende bot på 
kroner 3.000,– skal ilegges.

Brudd på § 9-5, pkt. 1., bokst. a)–e) behandles av banedommernemnden på 
angjeldende bane.

Ved berettiget mistanke eller påvist promille for funksjonær som skal fungere 
angjeldende løpsdag, skal vedkommende med umiddelbar virkning tas ut av 
funksjon og saken oversendes DNT.

 2. Andre stoffer eller midler:
  a)  Ved berettiget mistanke om at starterklært kjører/rytter har benyttet 

forbudte stoffer eller midler, skal vedkommende nektes deltakelse i 
travløp med umiddelbar virkning, og saken oversendes DNT.

Ved påvist tilstedeværelse av forbudte stoffer eller midler, eller spor av slike, 
eller foreligger omstendigheter som beskrevet i § 9-5, pkt. 2. bokst. b)–f), skal 
vedkommende ilegges sanksjon minimum tilsvarende bot kroner 5.000,– og 
kjøre-/rideforbud i 12 uker.

  b)  Ved berettiget mistanke om at annen utøver har benyttet forbudte 
stoffer eller midler, skal vedkommende bortvises for dagen, og saken 
oversendes DNT.

Ved påvist tilstedeværelse av forbudte stoffer eller midler, eller spor av slike, 
eller foreligger omstendigheter som beskrevet i § 9-5, pkt. 2. bokst. b)-f), skal 
vedkommende ilegges sanksjon minimum tilsvarende bot kroner 5.000,–

Gjentakelse skal medføre skjerpelse minimum tilsvarende en fordobling av ilagt 
sanksjon for førstegangs overtredelse.

Brudd på § 9-5, pkt. 2. bokst. a)–f) anmeldes til, og behandles av DNTs 
Domskomité.

Ved berettiget mistanke eller påvist tilstedeværelse av forbudte stoffer eller 
midler for funksjonær som skal fungere angjeldende løpsdag, skal vedkommende 
med umiddelbar virkning tas ut av funksjon og saken oversendes DNT.

§ 9-9 Bortfall, reduksjon eller skjerpelse av sanksjoner
 1.  Dersom utøver beviser at regelbrudd er forårsaket uten skyld, skal 

sanksjon bortfalle, med unntak av kjøre-rideforbud angjeldende løpsdag. 
Regelbruddet regnes heller ikke som førstegangs regelbrudd der dette 
senere kan ha betydning.
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 2.  Dersom utøver beviser at regelbrudd skyldes ubetydelig utvist skyld, kan 
sanksjonen reduseres til minimum halvparten av laveste angitte periode for 
kjøre-/rideforbud.

 3.  Ved positiv dopingprøve må i tillegg utøver bevise hvordan det forbudte 
stoff ble tilført utøvers kropp for at sanksjonen skal reduseres eller bortfalle. 
Beviskravet skal være sannsynlighetsovervekt.

 4.  Tilståelse av regelbrudd forut for innkalling til dopingkontroll, eller forut for varsel 
om brudd på § 9-5, der tilståelsen på det tidspunkt utgjør det eneste bevis for 
regelbruddet, kan medføre reduksjon av sanksjonsnivå med inntil en halvpart.

 5.  Dersom det kan bevises at brudd på § 9-5 er begått overlagt, og det 
foreligger særlig skjerpende omstendigheter, skal det idømmes minimum 6 
måneders kjøre-/rideforbud. Slik skjerpelse kan unngås dersom utøver tilstår 
uten opphold eller at varsel om regelbruddet er gitt.

§ 9-10 Medisinsk fritak
 1. Virkeområde.
I henhold til DNTs bestemmelser om forbud mot doping og bruk av forbudte 
midler og stoffer skal DNTs utøvere ikke benytte stoffer som er inkludert på 
dopinglisten innenfor gjeldende grupper. Unntak gjøres for lisensiert utøver 
som på medisinsk grunnlag må benytte legemidler som inneholder stoffer, 
droger eller preparater inkludert på gjeldende dopingliste i forbindelse med 
medisinsk behandling. Det forutsettes at slik behandling ikke har potensiale 
til prestasjonsforbedring utover normatilstand eller er egnet til å utgjøre en 
sikkerhetsrisiko for utøver selv eller personer i umiddelbar nærhet.

 2. Kriterier for medisinsk fritak.
For å få godkjent fritak på medisinsk grunnlag må følgende kriterier oppfylles og 
dokumenteres:
  a)  Legemiddelet skal være foreskrevet av lege eller annen autorisert terapeut.
  b)  Legemiddelet skal ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko for utøver selv eller 

personer i umiddelbar nærhet, og ikke gi konkurransefordeler.
  c)  Det foreligger ingen gode behandlingsalternativer til bruk av legemiddelet.
  d)  Utøver ville fått betydelige helseplager uten bruk av legemiddel 

inneholdende det forbudte stoffet/metoden.
  e)  Bruk av legemiddelet skal ikke være en konsekvens av bivirkninger 

oppstått ved tidligere misbruk av stoffer inkludert på forbudslisten.

 3. Praktisering av søknad om medisinsk fritak.
Ved diagnose som tilsier bruk av legemidler som omfattes av gjeldende 
dopingliste, og som kommer inn under medisinsk fritak gjelder følgende:
  a)  Søknadsskjema for medisinsk fritak på www.antidoping.no skal benyttes.
  b)  Søknaden skal sendes inn snarest etter diagnose foreligger og senest 

30 dager før godkjenning er nødvendig. Lisensiert utøver skal ikke 
starterklære seg til travløp før søknad om medisinsk fritak er godkjent.

  c)  Utøvers lege skal fylle ut og signere søknadsskjema, samt vedlegge 
eventuelle resultater fra tester og undersøkelser som bekrefter/
underbygger diagnosen i den grad dette er relevant.

  d)  Utøver skal signere søknadsskjemaet for å bekrefte at gitte opplysninger 
er korrekte, og at opplysningene kan gis videre til dem som skal 
behandle søknaden. Saksbehandler i DNT er forpliktet til å behandle 
opplysningene konfidensielt. 
For utøvere under 18 år, skal foresatt signere søknaden sammen med, 
eller på vegne av utøver.

  e)  Søknadsskjema, og eventuell tilleggsdokumentasjon som bekrefter/
underbygger diagnosen, sendes til DNT.

  f)  Søknaden behandles og avgjøres av DNTs rådgivende lege.
  g)  Ved innvilget medisinsk fritak skal det utstedes en attest hvor fritaket 

fremkommer. Fritaket er gyldig ved deltakelse i travløp på norske baner, 
og for en angitt tidsperiode.
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Kapittel 10 
Behandling av travhesten/ponnien

§ 10-1 Dyreetiske normer
Travhest/ponni skal ikke utsettes for unødige påkjenninger eller belastninger, og 
skal alltid behandles i samsvar med etiske normer for behandling av dyr.

Deltakelse i travløp skal være lystbetont for hesten/ponnien. Gjennom 
riktig trening, foring omsorg og respekt for individet skal den fremstå i god 
konkurransemessig skikk.
All trening av hest/ponni skal være tilpasset hestens/ponniens fysiske evner og 
nivå av modenhet. Hesten/ponnien skal ikke utsettes for treningsmengder- eller 
program som de ikke er tilstrekkelig forberedt for. Treningsmetoder som påfører 
hesten/ponnien frykt eller skade, eller legger unødige restriksjoner på hestens/
ponniens normale atferd skal ikke benyttes.

§ 10-2 Behandling av travhesten/ponnien
Det er forbudt å:
 1.  utsette hesten/ponnien for ubehersket behandling
 2.  drive hesten/ponnien utilbørlig
 3.  på utilbørlig måte ta ned galopperende hest/ponni
 4.  sparke hesten/ponnien
 5.  rykke i tommer/tøyler
 6.  utøve høylytt rop/ulyder
 7.  drive hesten/ponnien med slik intensitet at den ikke rekker å respondere
 8.  drive hest/ponni som åpenbart ikke kan forbedre eller opprettholde sin 

plassering i løpet
 9.  drive hesten/ponnien gjentatte ganger over lengre distanse
 10.  medbringe pisk eller bruke sporer under oppvarming til, og i travløp

I sulkyløp tillates det å drive hesten/ponnien moderat ved bruk av tømmene 
ovenfra og ned. Det anses som utilbørlig å drive hesten/ponnien nedenfra. Kjører 
skal ikke berøre hesten under løpet.
Under kjøring skal det holdes en tom i hver hånd. Det er ikke tillatt å benytte 
tommen(e) til å drive hesten/ponnien dersom håndstroppen(e) er sluppet. 
Kjører skal sitte på tommenes ender. Kjørers bein skal være plassert i bøylene/
fotstegene. Det er forbudt å la foten/beinet komme i berøring med hesten/
ponnien, eller vri/føre beinet mot hestens bakbein under løpet.

I montéløp tillates det å drive hesten/ponnien moderat ved bruk av armene i 
sideveis bevegelse mot hestens hals/nakke. Bruk av rytters bein/hæl (sjenkel) mot 
hesten/ponnien anses som utilbørlig. Det er forbudt å drive hesten/ponnien ved 
hjelp av utilbørlig berøring under løpet.

§ 10-3 Inspeksjon av travhester/ponnier og oppstallingssted
Stallen (oppstallingsstedet) skal fylle de krav som fastsettes i medhold av i Lov 
om dyrevelferd av 19.06.2009, nr. 97, samt Forskrift om velferd for hest av 
02.06.2005, nr 505.
Personer omfattet av dette reglement plikter å la representant bemyndiget 
av DNT inspisere travhester/ponnier, og steder hvor disse står oppstallet 
(stallkontroll).

Travhest/ponni registrert i DNTs register skal til enhver tid stilles til 
disposisjon for prøvetaking med henblikk på individsidentifisering, gjeldende 
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dopingbestemmelser, merking og/eller andreundersøkelser. Bestemmelsen 
gjelder også for travhester/ponnier på og/eller under transport.
Ansvarlig innmelder er forpliktet til å fremlegge hestens pass og/eller helsekort i 
forbindelse med stallkontroll, eller på forlangende fra representant bemyndiget 
av DNT eller Mattilsynet, arrangør av travløp eller avlsutstilling.

Representant bemyndiget av DNT har rett til å inndra ulovlig oppbevarte 
preparater eller substanser, og/eller behandlingsutstyr. Vedkommende gis også 
rett til å ta prøver fra oppbevarte medisiner, substanser og/eller annet materiale 
som oppbevares på oppstallingsstedet, og/eller som ansvarlig trener eller annen 
representant for hesten er i besittelse av.

For hest registrert i DNTs register, eller hest som trenes og/eller konkurrerer i 
Norge, kan DNT innhente journal fra veterinær, sakkyndig eller annen som har 
utført behandling av noe slag på hesten. Tilsvarende plikter person underlagt 
dette reglement å bistå DNT med innhenting av opplysninger knyttet til 
behandling av hesten, veterinærjournaler, resultat fra laboratorieundersøkelser 
etc.
DNTs rettighet til å hente inn slike opplysninger er begrenset til undersøkelser i 
forbindelse med dyrevelferd, antidopingarbeid, eller forebyggelse av smitte.

Hestens ansvarlige trener skal informeres om at opplysninger er innhentet senest 
innen 30 dager, eller når undersøkelser er avsluttet.
Opplysninger om startende hester som registreres av stevneveterinær lagres hos 
DNT, og kan benyttes av annen stevneveterinær ved senere løp. DNT kan utover 
dette kun utlevere opplysningene til den som er eier eller trener av hesten på 
tidspunktet da opplysningene er registrert.
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Kapittel 11 
Fremmøte til start og starten

§ 11-1 Fremmøte
Travhest/ponni og kjører/rytter som skal delta i travløp skal være til stede på 
vedkommende bane senest én time før det kalles til fremmøte i banen for det 
løp de skal delta i. Ved stevner uten mulighet for oppvarming mellom løp gjelder 
obligatorisk oppvarming i løpsbanen før defilering til første løp for deltakende 
hester.
Kjører/rytter må ikke uten særskilt tillatelse forlate travbanens område før tidligst 
15 minutter etter avsluttet løp.
Hest som tidligere ikke har vært til start i travløp i Norge, skal besiktiges av 
stevneveterinær, med unntak av ved start i lokale travløp uten totalisator. 
Ansvarlig innmelder er ansvarlig for at hesten er tilgjengelig for besiktigelse av 
stevneveterinær senest én time før stevnestart.
Etter stevnets begynnelse kan starterklært travhest/ponni og kjører/rytter kun 
trekkes av banedommernemnd og/eller stevneveterinær, med mindre den 
blir nektet start i henhold til løpsbestemmelsene og/eller Spillereglement for 
totalisatorspill.

§ 11-2 Oppsamling og defilering
Det skal defileres før alle løp på terminfestede løpsdager der det avvikles V75-
løp. Defilering kan gjennomføres før løp på andre terminfestede løpsdager.
Når defilering skal gjennomføres, gir løpsleder ordre når travhestene/ponniene 
skal til oppsamling, defilering og start.

Defilering skal skje i nummerorden uten oppsjekk og bruk av hodestang, i 
kort trav og med kort avstand mellom deltagerne. Plassjef kan i samråd med 
stevneveterinær tillate oppsjekket hest/ponni i defilering. Bruk av løpende 
hodestang tillates i defilering.

For avvikling av stevner uten defilering, se egen instruks.

Før det kalles til start i totalisatorløp skal samtlige ekvipasjer ha foretatt 
en prøvestart der hesten kjøres/ris i tilnærmet konkurransefart forbi 
stevneveterinæren. Prøvestarten skal avlegges på publikumssiden. Ny prøvestart 
skal avlegges på forlangende fra stevneveterinæren.
Krav om prøvestart gjelder ikke for lokale travløp uten totalisator og ponniløp.

I det tidsrommet deltakerne er under hovedstarterens kommando, jfr. § 3-3, 
pkt. 4, må løpsbanen ikke forlates uten dennes tillatelse. Overtredelse av denne 
paragraf kan medføre at travhest/ponni og kjører/rytter nektes å starte.
Når tillatelse til å forlate løpsbanen er gitt, begrenses denne til en varighet på 
5 minutter. Ved oversittelse av denne frist, kan travhest/ponni av hovedstarter 
nektes å starte.

§ 11-3 Startmetoder
Følgende startmetoder benyttes:
1.  Voltestart. 

Det kan starte maksimum 12 hester fra en distanse, og maksimum 7 hester 
i samme rekke. Så snart hestene/ponniene er på plass på startstedet gir 
hovedstarteren signal til start. 
Starten skal foregå rett frem i det startspor og den startboks hesten/ponnien 
er tildelt, og hestens nese må ikke overskride startlinjen før første bokstav i 
kommando-ordet “kjør” annonseres. 
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Hester/ponnier med startspor i andre rekke skal være en ekvipasjelengde bak 
startlinjen. 
Volting skjer etter de til enhver tid gjeldende regler. 
Dersom hest blir strøket, rykker de øvrige hestene/ponniene inn i nærmeste 
ledige spor. Dette får ingen innvirkning på sammensetning av voltene.

2.  Autostart. 
Det kan starte maksimum 8 hester i første rekke i sulkyløp, og maksimum 10 
hester i samme rekke i montéløp. I montéløp kan det ikke starte hester i annen 
rekke.

 a)  På kommando-ordet ”ett minutt til start” kjører/rir deltakerne til 
oppsamlingsstedet som er inntil ca. 100 meter fra det sted hvor startvognen 
er plassert.

 b)  På gitt signal kjører/rir deltakerne frem mot startvognen i sine tildelte 
startspor, og startvognen settes sakte i bevegelse.

 c)  De første 100 meter kjøres i moderat fart. Farten økes jevnt frem til 
startstedet, og når startvognens vinger passerer startlinjen kommanderes 
“kjør”. Startvognen øker så farten mest mulig og kjører bort. 
Deltakerne i første rekke skal ved passering av 100 meters merket slutte 
helt opp til startvognen rett bak vingens felt for vedkommende startspor. 
Deltakerne med startspor i annen rekke skal på samme tidspunkt slutte opp 
til rygg på hesten foran, i henhold til bestemmelser for ordning av hester 
ved autostart. 
Hovedstarteren avgjør om ekvipasjene ved fremkjøring til startstedet er 
på plass ved 100 meters-merket. Hvis ikke kan dette medføre omstart og/
eller sanksjon. Dersom en kjører/rytter bevisst holder hest/ponni tilbake fra 
startvognens vinger, eller skifter spor etter at 100 meters-merket er passert 
og fram til start, skal sanksjon ilegges.

 d)  Etter at fremkjøring til startstedet er begynt, kan oppnådd fart på 
startvognen ikke settes ned, unntatt ved de tilfeller da starten avbrytes.

 e)  Etter 100 meters-merket kan hovedstarteren i spesielle tilfeller avbryte 
starten etter skjønn. Hovedstarteren skal anstrenge seg for å få hestene/
ponniene avgårde i riktig posisjon. Starten skal ikke avbrytes selv om 
en hest/ponni er ute av trav under fremkjøring til startstedet eller i 
startøyeblikket. Dersom en hest/ponni blir strøket, rykker de øvrige hestene/
ponniene inn i nærmeste ledige spor. Hester/ponnier i annen rekke rykker 
ikke frem til første rekke.

 f)  Når startvogn ikke kan brukes, benyttes linjestart.
3.  Linjestart. 

Ekvipasjene samles ved startstedet, med hestene vendt mot kjøreretningen. 
Ekvipasjene samler seg på rekke bak innerste og ytterste startspor i fremste 
rekke, som følger; 1 – 2 – 3 – 4 – 9 – 10, og 8 – 7 – 6 – 5 – 12 – 11. Vending 
med kjøreretning skjer 50–100 meter bak startstedet, innerste spor i fremste 
rekke vender innover i banen, og ytterste spor vender utover. Funksjonærer 
benyttes som markører i banen. Fra vending og frem mot startlinjen, finner 
ekvipasjene sine tildelte startspor, ytterste og innerste spor plasserer seg først. 
Ytterste ekvipasje i første rekke leder fremdriften, og skal ikke passeres med 
mindre denne er i ulovlig gangart. Frem til ca. 20 meter før startlinjen skal det 
kjøres/ris i moderat trav. Deltakere med startspor i annen rekke skal være ca 
en ekvipasjelengde bak startlinjen ved gyldig start. Dersom en hest/ponni blir 
strøket, rykker de øvrige hestene/ponniene inn i nærmeste ledige spor. Hester/
ponnier i annen rekke rykker ikke frem til første rekke.

Avbrytelse av start (omstart) signaliseres med rødt signallys og/eller flagg og
lydsignal. Deltakerne samles snarest mulig til ny start.
Starten er gyldig med mindre den tilbakekalles av hovedstarter. Enhver protest 
mot starten er utelukket.

I lokale travløp uten totalisatorspill og ponniløp kan også følgende startmetoder 
benyttes:
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 1.  Flaggstart: 
Alle hjelpestarterne skal ha småflagg som holdes opp inntil hestene/
ponniene på distansen er på plass på riktig startsted. Når samtlige småflagg 
er nede slår hovedstarteren sitt flagg bakover og starten er gyldig og klokke 
settes i gang.

 2.  Stillstart: 
hestene/ponniene står stille på riktig startsted.

§ 11-4 Uregjerlighet ved start
Etter innhentet tillatelse fra hovedstarter er det tillatt for kjører/rytter, på eget 
ansvar, å ha en hjelpemann ved start, unntatt i prøve- og mønstringsløp. 
Hjelpemann på start skal alltid benytte godkjent, fastspent hjelm.

Kjører/rytter, eller uregjerlig travhest/ponni som kan bevirke eller har bevirket 
fare for øvrige deltakere, hindrer eller forsinker starten, eller forårsaker omstart 
kan av hovedstarter vises bort. Hovedstarter gir i tilfelle grunngitt innstilling til 
banedommernemnden om videre startforbud for hest/ponni og/eller ileggelse av 
sanksjon for kjører/rytter.
Når hest/ponni meddeles startforbud etter denne bestemmelse, skal krav 
om godkjent prøveløp med den startmetode og/eller løpsart som utløste 
startforbudet ilegges.
Gjentakende uregjerlig opptreden for hest/ponni kan medføre skjerpelse i angitt 
tidsperiode for startforbudet.
Hest/ponni som av kjører/rytter og hovedstarter i samråd vurderes uregjerlig, kan 
trekkes fra start uten videre forføyning overfor hesten/ponnien.

Veterinærundersøkelse kan kreves før hesten på nytt innmeldes til travløp.
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Kapittel 12 
Gangart og regler for kjøring

§ 12-1 Diskvalifikasjon og rapportering
Løpet skal kjøres/ris i rent trav.
1. I travløp med totalisatorspill og registrerte premieløp:
 Hesten skal diskvalifiseres når:
 a)  den etter gyldig start vinner terreng og/eller forbedrer posisjon i galopp 

eller passgang.
 b)  den etter gyldig start galopperer eller slår over i passgang mer enn to ganger.
 c)  den etter gyldig start tilbakelegger lengre distanse i galopp eller passgang. 

Med lengre distanse menes mer enn ca 100 m. Unntak fra denne bestemmelse 
om distanse, gjelder når galopp eller passgang er avsluttet innenfor første 500 
m av løpets grunndistanse, da tillates inntil ca 150 m galopp eller passgang.

 d)  den er i galopp eller passgang når totaltiden registreres.
 e)  kjører/rytter sjenerer, eller på annen måte hindrer, forstyrrer eller oppholder 

en eller flere deltakere, og hvor det etter banedommernemndens skjønn 
foreligger sannsynlighetsovervekt for at den skyldige ekvipasje har oppnådd 
en bedre plassering i mål enn det som ville vært mulig uten forseelsen. I 
tilfeller der forseelse som beskrevet overfor inntreffer etter at oppløpsmerket 
er passert, kan hesten nedgraderes i stedet for å diskvalifiseres. Med 
nedgradering menes at hesten flyttes ned på resultatlisten til en plassering 
bak den eller de hester som dommernemnden anser at har blitt berørt av 
forseelsen. Hester som nedgraderes får ikke notert tid i løpet.

 f)  den som følge av uregjerlig opptreden sjenerer eller på annen måte 
hindrer, oppholder eller forstyrrer en eller flere deltakere, og det etter 
banedommernemndens skjønn foreligger sannsynlighetsovervekt for at 
hestens opptreden har medført en bedre plassering i mål enn det som ville 
vært mulig uten forseelsen. I tilfeller der forseelse som beskrevet overfor 
inntreffer etter at oppløpsmerket er passert, kan hesten nedgraderes i stedet 
for å diskvalifiseres. Med nedgradering menes at hesten flyttes ned på 
resultatlisten til en plassering bak den eller de hester som dommernemnden 
anser at har blitt berørt av forseelsen. Hester som nedgraderes får ikke notert 
tid i løpet.

 g)  den etter gyldig start har vært utenfor løpsbanens grenser og derved 
forbedret egen posisjon. Etter at oppløpsmerket er passert skal en ekvipasje 
diskvalifiseres dersom den kjører/rir utenfor løpsbanens grenser og derved 
forbedrer egen posisjon.

 h)  montérytter understiger kravet til minimumsvekt med mer enn en halv kilo, 
eller unnlater å møte til kontrollveiing.

 Hesten skal rapporteres når:
 i)  den etter gyldig start vinner terreng i urent trav.
 j)  den etter gyldig start gjentatte ganger slår over i urent trav.
 k)  den etter en helhetsvurdering av løpet har travet urent.
 Rapportering for urent trav medfører ikke tap av premie.

2. I lokale travløp uten totalisatorspill:
 Hesten skal diskvalifiseres når:
 a)  den etter gyldig start vinner terreng og/eller forbedrer posisjon i galopp 

eller passgang.
 b)  den etter gyldig start galopperer eller slår over i passgang mer enn tre ganger.
 c)  den etter gyldig start tilbakelegger lengre distanse i galopp eller passgang. 

Med lengre distanse menes mer enn ca. 100 meter.
 d)  den etter en helhetsvurdering av løpet har tilbakelagt lengre distanse i urent trav.
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 e)  den er i galopp eller passgang når totaltiden registreres.
 f)  den har sjenert en eller flere andre ekvipasjer grovt. Ved vurdering av om 

sjeneringen er å anse som grov, skal banedommernemnden legge vekt 
på om forulempet ekvipasje(r) galopperer, eller må vike sin posisjon, som 
følge av sjeneringen. Siste 500 meter av løpet kan mindre grove sjeneringer 
medføre diskvalifikasjon dersom skyldig ekvipasje oppnår en bedre 
plassering i mål som følge av forseelsen.

 g)  den etter gyldig start har vært utenfor løpsbanens grenser og derved 
forbedret egen posisjon. Etter at oppløpsmerket er passert skal en ekvipasje 
diskvalifiseres dersom den kjører/rir utenfor løpsbanens grenser og derved 
forbedrer egen posisjon.

3. I ponniløp:
 Ponnien skal diskvalifiseres når:
 a)  den etter gyldig start vinner terreng og/eller forbedrer posisjon i galopp 

eller passgang
 b)  den etter gyldig start galopperer eller slår over i passgang mer enn tre ganger.
 c)  den etter gyldig start tilbakelegger lengre distanse i galopp, passgang. Med 

lengre distanse menes mer enn ca. 100 meter.
 d)  den er i galopp eller passgang når totaltiden registreres.
 i)  kjører/rytter sjenerer, eller på annen måte hindrer, forstyrrer eller oppholder 

en eller flere deltakere, og hvor det etter banedommernemndens skjønn 
foreligger sannsynlighetsovervekt for at den skyldige ekvipasje har oppnådd 
en bedre plassering i mål enn det som ville vært mulig uten forseelsen. I 
tilfeller der forseelse som beskrevet ovenfor inntreffer etter at oppløpsmerket 
er passert, og medfører en bedre plassering i mål enn hva som ville vært 
mulig uten forseelsen, kan ponnien nedgraderes i stedet for å diskvalifiseres. 
Med nedgradering menes at ponnien flyttes ned på resultatlisten til en 
plassering bak den eller de ponnier som dommernemnden anser at har blitt 
berørt av forseelsen. Ponni som nedgraderes får ikke notert tid.

 j)  den som følge av uregjerlig opptreden sjenerer eller på annen måte 
hindrer, oppholder eller forstyrrer en eller flere deltakere, og det etter 
banedommernemndens skjønn foreligger sannsynlighetsovervekt for at 
hestens opptreden har medført en bedre plassering i mål enn det som 
ville vært mulig uten forseelsen. I tilfeller der forseelse som beskrevet 
ovenfor inntreffer etter at oppløpsmerket er passert, og medfører en bedre 
plassering i mål en hva som ville vært mulig uten forseelsen, kan ponnien 
nedgraderes i stedet for å diskvalifiseres. Med nedgradering menes at 
ponnien flyttes ned på resultatlisten til en plassering bak den eller de ponnier 
som dommernemnden anser at har blitt berørt av forseelsen. Ponni som 
nedgraderes får ikke notert tid.

 e)  den etter gyldig start har vært utenfor løpsbanens grenser og derved 
forbedret egen posisjon. Etter at oppløpsmerket er passert skal en ekvipasje 
diskvalifiseres dersom den kjører/rir utenfor løpsbanens grenser og derved 
forbedrer egen posisjon.

 Ponnien skal rapporteres når:
 h)  den etter en helhetsvurdering av løpet har tilbakelagt lengre distanse i urent 

trav. I lokalt arrangerte ponniløp, skal ponnien etter denne bestemmelse 
diskvalifiseres.

§ 12-2 Kjøring om best mulig plassering
I travløp skal det alltid kjøres/ris om best mulig plassering. Det er forbudt for 
kjøreren/rytteren å holde travhesten/ponnien tilbake eller på annen måte foreta 
seg noe for å unngå å vinne eller plassere seg best mulig i travløpet.
Feil disponering av travhest/ponni pga manglende kunnskap om løpets 
forutsetninger, anses som uaktsomt brudd på denne bestemmelse.
Uavhengig av den sanksjon vedkommende blir idømt for overtredelse av denne 
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bestemmelse, kan banedommernemnden erklære løpet som ugyldig. Ugyldig 
løp ansees som annullert. Ved eventuelt omløp etter denne bestemmelsen skal 
banedommernemnden erstatte kjøreren med en annen.

§ 12-3 Brutt løp
Etter start må kjører/rytter ikke bryte travløpet uten gyldig grunn. Mener 
banedommernemnden at det ikke foreligger gyldig grunn, skal kjøreren/rytteren 
ilegges sanksjon. Det er forbudt å kjøre/ri mot kjøreretningen mens travløpet pågår.
Dersom travhest/ponni viser tegn til særlig grad av trøtthet/utmattelse, eller 
tydelige tegn på skade, plikter kusk/rytter å bryte løpet, dersom dette kan gjøres 
uten at annen deltaker forstyrres eller sjeneres. 
Travhest som passerer mållinjen mer enn 30 sekunder etter vinneren, anses å ha 
brutt løpet.

§ 12-4 Regler for kjøring/ridning
Ledende travhest/ponni skal kjøres/ris i førstespor.
Det er forbudt å:
1.  Kjøre/ri utenfor løpsbanens grenser.
2.  Skifte spor etter at oppløpsmerket er passert med mindre det er for å passere 

foranliggende deltaker.
3.  Krysse banen eller skifte spor slik at andre deltakere derved hindres, forstyrres, 

oppholdes eller blir sjenert.
4.  Passere foranliggende deltaker slik at denne sjeneres
5.  Oppta mer enn én sporbredde fra banens innerkant eller kjøre i halvspor.
6.  Sette ned farten i en slik takt at det kan medføre fare for og/eller kan sjenere 

andre deltakere.
7.  På annen måte sjenere andre deltakere.

For baner med ekstraspor på oppløpsiden, gjelder nedenstående bestemmelser 
hvor disse er i konflikt med eller ikke dekkes av de øvrige bestemmelser.
8.  For baner med ekstra sporbredde på oppløpsiden gjelder i tillegg til 

ovenstående bestemmelser følgende:
 a)  den ekstra sporbredden skal kun benyttes av ekvipasjer på oppløpet ved 

fullføring av løpet, og i forsøk på å forbedre posisjonen.
 b)  den ekstra sporbredden skal ikke benyttes av ledende ekvipasje selv, eller 

ved at ledende ekvipasje hindre andre ekvipasjer i å bruke den ekstra 
sporbredden.

§ 12-5 Etter målpassering
For å unngå kollisjon etter at mål er passert, skal deltakerne sette ned farten 
gradvis, og ikke krysse banen til sjenering for andre. Seiersdefilering skal skje i 
samsvar med arrangørens bestemmelser, og foregå på en forsvarlig måte.

§ 12-6 Opptreden ved galopp
Galopperende travhest/ponni skal på forsvarlig måte, og uten å sjenere eller 
forstyrre andre deltakere, trekkes ut i banen og ut av feltet. Dersom dette ikke 
kan gjøres, skal ekvipasjen holde sitt spor. Ved nedtagning av galopperende hest, 
eller hest i passgang, skal ikke farten settes ned i en slik takt at det kan medføre 
fare for, og/eller sjenering, av bakenforliggende deltaker(e).
Det er forbudt å styre galopperende travhest/ponni innover i banen med mindre 
det er for å unngå fare.
Galopperende travhest/ponni som har vært styrt utenfor løpsbanens grenser 
anses å ha brutt travløpet.
Diskvalifisert travhest/ponni skal uten å sjenere andre deltakere så snart som 
mulig trekkes ut av feltet og kjøres ut av banen. Diskvalifisert travhest/ponni som 
deltar i poeng- eller utslagningsløp, skal uten å sjenere andre deltakere fullføre 
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travløpet uten å bli distansert.
Travhest/ponni som ikke fullfører i første start i et poeng- eller utslagningsløp, 
taper retten til å delta i senere starter i løpet.

§ 12-7 Innmeldings-/startforbud grunnet travhests/ponnis opptreden
1.  Hest/ponni som i de siste fem starter, herunder prøve-/mønstringsløp, i 

løpet av tolv måneder er rapportert minst to ganger for urent trav, meddeles 
innmeldingsforbud, og med krav om friskmelding fra veterinær. Hest/ponni kan 
tidligst innmeldes til nytt travløp på sjette dagen etter at innmeldingsforbudet 
er ilagt. Slikt innmeldingsforbud får innvirkning på alle travløp hesten er 
innmeldt eller starterklært til.

Blir en hest/ponni rapportert i poeng- eller utslagningsløp, avgjør 
banedommernemnden i samråd med stevneveterinæren om hesten kan starte i 
senere starter i løpet.

2.  Banedommernemnden skal meddele en hest/ponni startforbud for minimum 
30 dager og med krav om nytt godkjent prøveløp, dersom den finner at 
hestens/ponniens deltakelse i løp kan medføre fare for øvrige deltakere eller 
at den er uregjerlig. Nytt prøveløp kan gjennomføres inntil 10 dager før 
startforbudet utløper. 
Gjentagende farlig eller uregjerlig opptreden skal medføre skjerpelse i angitt 
tidsperide for startforbud. 
Slikt startforbud får innvirkning på alle travløp hesten er innmeldt eller 
starterklært til.

3. a)  Banedommernemnden kan meddele hest/ponni innmeldingsforbud for 
en angitt tidsperiode, og med krav om friskmelding fra veterinær, dersom 
hesten/ponnien er i så dårlig konkurransemessig stand at det ikke er 
forsvarlig å la den starte i travløp. Krav om nytt godkjent prøveløp kan 
ilegges dersom særlige grunner tilsier det. 
Hest/ponni skal tidligst kunne innmeldes til nytt travløp på sjette dagen 
etter at innmeldingsforbudet er ilagt. 
Slikt innmeldingsforbud får innvirkning på alle travløp hesten er innmeldt 
eller starterklært til.

 b)  Stevneveterinæren kan meddele hest/ponni innmeldingsforbud for en angitt 
tidsperiode, og med krav om friskmelding fra veterinær, dersom hesten/
ponnien er i så dårlig konkurransemessig stand at det ikke er forsvarlig å la 
den starte i travløp. Stevneveterinæren kan, som en del av friskmeldingen, 
ilegge krav om at hesten skal ha gjennomgått spesielle undersøkelser av 
veterinær for å friskmeldes. 
Hesten skal tidligst kunne innmeldes til nytt travløp på sjette dagen etter at 
innmeldingsforbudet er ilagt. 
Slikt innmeldingsforbud får innvirkning på alle travløp hesten er innmeldt 
eller starterklært til.

DNT kan i særskilte tilfeller ilegge hest innmeldings-/startforbud etter samme 
bestemmelser som i pkt 2. og 3.

Avgjørelse etter denne bestemmelsene i pkt. 1–3 er endelig og kan ikke 
appelleres. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ikke for lokale travløp 
uten totalisatorspill.
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Kapittel 13 
Sikkerhetsbestemmelser

§ 13-1 Aldersbestemmelse
All kjøring/ridning og/eller håndtering av hest/ponni på travbanen eller område 
som disponeres av travbanen, skal foretas av personer som innehar nødvendig 
erfaring, kompetanse og modenhet. Hestens ansvarlige trener plikter i alle tilfeller 
å forsikre seg om at all håndtering og/eller kjøring/ridning av hest(er) foregår på 
forsvarlig måte. 

Det er forbudt for personer under fylte 15 år å kjøre/ri hest, eller bli overlatt 
annen type håndtering av hest, på travbanen eller område som disponeres 
av travbanen, i forbindelse med arrangement som inneholder travløp, 
avlsutstilling, prestasjonsprøve eller rutineløp i regi DNT eller underliggende 
organisasjonsledd, samarbeidende organisasjoner eller driftsselskap. Unntatt fra 
denne bestemmelse, er virksomhet som gjelder ponnitrav.

§ 13-2 Gjeldende sikkerhetsbestemmelser
Ved bruk eller opphold på et anlegg eid eller finansiert av DNT, plikter ansvarlig 
trener, eller annen representant for hesten, alltid å sette seg inn i lokale 
bestemmelser på området. Med lokale bestemmelser menes eksempelvis, men 
ikke avgrenset til, retningslinjer for kjøring/ridning og/eller annen håndtering av 
hester/ponnier som kan ha betydning for sikkerheten. 

Følgende sikkerhetsbestemmelser gjelder:
1.  Under avvikling av travløp, herunder ponniløp, prøve- og mønstringsløp, skal 

løpsbanen, medregnet indre bane, stenges for all annen aktivitet.
2.  Ved all kjøring/ridning av travhest/ponni innenfor travbanens område samt 

område som disponeres av travbanen er det påbudt med fastspent hjelm. 
Bestemmelsen gjelder også personer som sitter på med hest i løpsbanen og/
eller område som disponeres av travbanen.

3.  Ved deltakelse i travløp skal kjører/rytter benytte godkjent sikkerhetsvest, jfr. 
§ 2-4, pkt. 2. Kusk/rytter som møter til start uten godkjent sikkerhetsvest vil av 
hovedstarter nektes å starte.

4.  Etter stevnets begynnelse skal all kjøring i løpsbanen skal skje venstre om. Kjøring 
på indre bane skal skje høyre om. Utenom terminfestede løpdagsarrangementer 
gjelder lokale bestemmelser for kjøring i løpsbanen og/eller område som 
disponeres av travbanen.

5.  Etter stevnets begynnelse, eller når annet tidspunkt kunngjøres, skal ikke 
mosjonering og/eller hurtigkjøring av hest finne sted i løpsbanen.

6.  Vending i banen skal skje høyre om etter at kjøreren/rytteren først har forsikret 
seg om at vendingen kan skje uten fare for den øvrige virksomhet og aktivitet.

7.  Ved avvikling av startvognprøve skal løpsbanen, med unntak av indre bane, 
stenges for all annen aktivitet. Med annen aktivitet menes eksempelvis 
oppvarming av hester som ikke skal delta i startvognprøven, og preparering av 
løpsbanen med traktor etc.

8.  Generell aktsomhet skal utvises ved all kjøring/ridning med hest på travbanens 
område, samt område travbanen disponerer.

9.  Skulle banebelysningen bli borte under pågående travløp, og dermed skape 
fare for deltakerne, gjelder følgende bestemmelse:

 a)  Deltakerne skal øyeblikkelig sette farten ned på en slik måte at de øvrige 
deltakere ikke forstyrres og at ulykker unngås.

 b)  Kjørerne/rytterne avventer nærmere ordre.
10.  Ambulanse/førstehjelpsbil og førstehjelpspersonell skal være til stede under 

hele løpsdagen, også ved prøveløp, mønstringsløp og/eller ponniløp. 
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For lokale travløp uten totalisatorspill, kreves kun førstehjelpspersonell til 
stede, og at arrangøren har underrettet stedets legevaktordning om tid og 
sted for travstevnet.

11.  Under travstevne skal egen dyretilhenger for eventuelt skadde hester være til 
stede fra stevnets begynnelse.

12.  Arrangør av travløp skal ha beredskapsplan for ulykker samt nødvendige 
hjelpemidler til bruk ved akuttsituasjoner.

§13-3 Stansing av travløp ved signalisering
Oppstår en slik situasjon i et travløp at det kan medføre fare for noen av 
deltakerne eller oppstår en annen uforutsett situasjon som i særlig grad 
hindrer normal løpsutvikling, kan banedommernemnden stanse travløpet ved 
signalisering. Deltakerne skal snarest mulig stanse travhestene/ponniene og kjøre 
til startplass for å avvente nærmere ordre.
Dersom et travløp blir stanset ved signalisering fra banedommernemnden, avgjør 
løpsleder i samarbeid med banedommernemnden om travløpet er å anse som 
tilbakekalt eller annullert.
Har ledende travhest/ponni tilbakelagt mer enn halvparten av løpets distanse ved 
signaliseringens begynnelse, eller mer enn to hester/ponnier uteblir fra ny start, 
skal løpet ansees som annullert.
Et annullert travløp anses som ikke avviklet, og løpsleder avgjør etter konferanse 
med banedommernemnden om løpet skal avvikles som omløp samme dag eller
innstilles. Overtredelse av reglementet begått før gyldig start og under annullert 
løp opprettholdes.
Tilbakekalt travløp avvikles som omstart, dersom ikke spesielle omstendigheter 
tilsier noe annet. Overtredelse av reglementet begått før gyldig start og frem til 
løpet tilbakekalles opprettholdes.
Om ulykkeshendelse eller annen betydelig hendelse, som med stor 
sannsynlighet påvirker løpsresultatet inntreffer eller konstateres så sent i løpet 
at banedommernemndens beslutning om stans av løpet ikke signaliseres før 
målpassering, kan banedommernemnden erklære løpet som ugyldig. Ugyldig løp 
ansees som annullert.

Ved annullert eller tilbakekalt løp deltar i omløp/omstart de ekvipasjer som deltok 
i travløpets gyldige start, også diskvalifiserte ekvipasjer, og ekvipasjer som av 
andre grunner hadde brutt løpet før det ble stanset ved signalisering.
Banedommernemnden og/eller stevneveterinæren har, når tilstrekkelig grunn 
foreligger, anledning til å frita eller gi startforbud til enkelte travhester/ ponnier 
fra å starte i omstart/omløp.

Banedommernemnden kan også nekte den kjører/rytter som de anser skyldig i 
det inntrufne å delta i omstart/omløp, og erstatte denne med en annen kjører/
rytter. Da etter samme regler som i § 7-8 4. ledd.

§ 13-4 Utstyrsbestemmelser
Alt utstyr for kjører/rytter og travhest/ponni som skal benyttes i tilknytning til 
konkurranse, skal være godkjent i medhold av DNTs reglement og/eller andre 
bestemmelser. Utfyllende bestemmelser over godkjent utstyr, offentliggjøres i 
egen utstyrsliste. Denne listen kan også inneholde opplysninger om ikke tillatt/
godkjent utstyr.
Ansvarlig innmelder er ansvarlig for at travhesten/ponnien presenteres velstelt, 
forsvarlig påselt, samt at seletøy og redskap forøvrig er i forsvarlig stand, i 
tilknytning til konkurranse. Kjører/rytter kan også ansvarliggjøres i spesielle 
tilfeller.
Travhesten/ponnien skal være utstyrt med riktig startnummer, plassert vertikalt på 
hver side.
Nummerdekken/-skilt som fås utlevert, skal leveres tilbake rengjort snarest etter 
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løpet. Er travhestens/ ponniens seletøy eller redskap ikke i orden, eller ikke 
godkjent, kan den nektes å starte. Gjenstander som kan være til fare eller hinder 
for andre deltagere, skal ikke benyttes.
Banedommernemnden kan beslutte at det i travløp skal benyttes skvettskjermer.

§ 13-5 Opptreden
1.  Alle som arbeider med eller kjører/rir hester/ponnier på travbaner skal opptre 

korrekt. Usportslig opptreden i ord eller handling er forbudt. Nedsettende 
omtale av ansatte, tillitsvalgte og funksjonærer, er forbudt. 
Den som ved opptreden eller handling tilknyttet travsporten skader, eller kan 
antas å skade, travsportens virksomhet eller omdømme, kan for et bestemt 
tidsrom, eller for alltid idømmes rettighetstap i henhold til § 15-1, pkt.3.

2.  Personer underlagt dette reglement skal vise en opptreden som er i 
overensstemmelse med de krav man bør stille til personer som har med 
hester/ponnier å gjøre, ved at de skal kjenne og respektere de lover og etiske 
retningslinjer som gjelder dyrevern.
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Kapittel 14 
Protester

§ 14-1 Hvem som kan protestere
1.  Ansvarlig innmelder eller kjører/rytter av deltakende travhest/ponni kan 

protestere mot:
 a)  annen hests/ponnis rett til å delta i løpet.
 b)  annen hests/ponnis i programmet oppsatte plassering i starten.
 c)  annen kjørers/rytters rett til å delta i løpet.
 d)  egen hests/ponnis i programmet oppsatte plassering i starten.
  Protesten må være skriftlig og inngitt til arrangør senest én time før stevnets 

begynnelse.
2.  På løpsdager kan banedommernemnd og stevneveterinær nedlegge protest 

mot en innmeldt eller deltakende hest/ponni eller kjører/rytter. Protesten må 
avgis skriftlig til løpslederen.

3.  Deltakende kjører/rytter kan nedlegge protest mot kjører/rytter av annen hest/
ponni for utilbørlig kjøring i løpet. Kjører/rytter som protesterer må straks, og 
før vedkommende forlater løpsbanen kjøre/ri opp foran måltårnet og melde 
protesten til løpslederen. Snarest mulig deretter må kjører/rytter kontakte bane -
dommernemnden og fremføre protesten. Når protest er nedlagt, skal dette straks 
offentliggjøres av løpsleder over høyttaler. I alle tilfeller der protest er nedlagt, skal 
dette annonseres over høyttaler og/eller ved oppslag i innskrivningen.

§ 14-2 Hvem som avgjør protest
Protester forelegges for, og avgjøres av banedommernemnden. Dersom 
tungtveiende årsaker foreligger som gjør at banedommernemnden ikke finner 
å kunne avgjøre protesten i løpet av løpsdagen skal protesten behandles og 
avgjøres påfølgende løpsdag eller senest innen 14 dager.
Protester nedlagt av dommernemnden behandles av Domskomiteen.

§ 14-3 Saksbehandlingsbestemmelser
Den instans som behandler en protest, skal avhøre den som protesterer, den det 
protesteres mot og de deltakere og/eller funksjonærer som av disse påberopes 
som vitner. Partene og deres vitner som er underlagt DNTs lover og reglement, 
plikter straks å avgi forklaring når dette kreves av behandlende instans. Når slikt 
krav er fremsatt, må de ikke forlate banen før banedommernemnden har gitt sitt 
samtykke til dette.
Partene og deres vitner kan avkreves skriftlige uttalelser, og disse må avgis innen 
tre dager etter at slikt krav er fremsatt. Det påligger partene å sørge for at saken 
blir best mulig belyst, men behandlende instans har en selvstendig plikt til å påse 
at den blir oppklart.

§ 14-4 Avgjørelsen av en protest
Avgjørelsen av en protest skal være skriftlig og inneholde gjengivelse av de 
faktiske forhold, og henvisning til den eller de lover og bestemmelser som er lagt 
til grunn for den.

§ 14-5 Appellmulighet
Når ikke annet er bestemt, kan banedommernemndens og/eller domskomiteens 
avgjørelse av en protest, appelleres til Appellkomiteen etter bestemmelsene i 
Kapittel 18.

§ 14-6 Start under protest
En travhest/ponni som det er protestert mot starter, inntil protesten er endelig 
avgjort, under protest i alle løp der samme protestgrunnlag foreligger.
Har en travhest/ponni startet under protest, og protesten tas til følge, anses 
den for ikke å ha startet, og eventuell premieregulering foretas etter avsluttet 
saksbehandling.
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Kapittel 15 
Sanksjoner

§ 15-1 Sanksjonsbestemmelser
Sanksjonsbestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle personer omhandlet i § 
1-5, og er utfyllende til straffebestemmelsene i DNTs lov § 11-1.
Sanksjoner i overensstemmelse med sanksjonsbestemmelsene i dette reglement 
ilegges for forsettlig eller uaktsom overtredelse av reglementet eller særskilte 
bestemmelser vedtatt av DNT eller av de arrangerende driftsselskaper/ forbund/
lag med godkjenning av DNT.

1. Reprimande.

2. Bøter:
 a)  I travløp med totalisatorspill kan det ilegges bøter på inntil kr. 100.000,– 

I løp med over kr. 20.000,– i førstepremie, kan det ilegges bøter på inntil 
50 prosent av løpets førstepremie og/eller fratas retten til å få eller beholde 
premie vunnet i vedkommende løp.

 b)  I lokale travløp uten totalisatorspill, på utstillinger eller ved 
prestasjonsprøver kan det ilegges bøter på inntil kr. 10.000,–

3. Rettighetstap:
 For et bestemt tidsrom eller for alltid fratas retten til:
 a)  å kjøre/ri travløp med eller uten totalisatorspill, regionale premieløp, 

prøveløp eller mønstringsløp.
 b)  å kjøre/ri ponniløp.
 c)  å delta på utstillinger eller i prestasjonsprøver.
 d)  å få eller beholde lisens som nevnt i §§ 2-2 og 2-3 i dette reglement.
 e)  å oppholde seg på anlegg eller deler av anlegg som er eid eller finansiert av 

DNT.
 f)  å starte i travløp med eller uten totalisatorspill, regionale premieløp, 

prøveløp eller mønstringsløp med den hest overtredelsen er begått.
 g)  å starte i registrerte ponniløp med den ponni overtredelsen er begått.
 h)  å delta på utstillinger eller i prestasjonsprøver med den travhest/ponni 

overtredelsen er begått.
 i)  å starte i travløp med totalisatorspill med travhest som vedkommende selv 

eller hans/ hennes ektefelle eller samboer, barn eller foreldre, har reelle eller 
formelle eierinteresser i.

 j)  å registrere eller å ha travhest registrert i DNTs sertifiseringsregister.
 k)  å registrere eller å ha travponni registrert i DNTs ponniregister.

Vinning som er oppnådd ved straffbar overtredelse, kan helt eller delvis inndras 
hos den som vinningen er tilfalt direkte ved handlingen, også når denne er en 
annen enn den som har overtrådt bestemmelsen. Kan størrelsen av vinningen 
ikke defineres, fastsetter dømmende instans beløpet skjønnsmessig.

Straffens/rettighetstapets art og omfang skal avpasses etter overtredelsens art 
og de omstendigheter den er begått under. Det skal legges vekt på hvilke tap 
eller hvilken skade, eventuelt fare for samme, overtredelsen har medført eller vil 
medføre for andre. Gjentagelse skal medføre skjerpelse.

Ileggelse av rettighetstap i henhold til pkt. 3 har virkning for alle norske travbaner, 
anlegg eid eller finansiert av DNT, samt i alle land med sentralforbund godkjent 
av DNT. Rettighetstap ilagt av utenlandsk sentralforbund godkjent av DNT 
får virkning for alle norske totalisatorbaner, samt anlegg, eller deler av anlegg 
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eid eller finansiert av DNT. Informasjon om ilagt rettighetstap rapporteres til 
vedkommende lands sentralforbund, og/eller UET.

§ 15-2 Avbrudd i rettighetstap
For ordinær kjører/rytter av travhest kan DNT etter søknad innvilge avbrudd i 
rettighetstap, ilagt etter § 15-1 pkt. 3:
 1.  Når hesten i Norge skal delta i termininnskuddsløp, i kvalifiseringsløp 

til disse, eller løp som er fastsatt av DNT i egen liste å hjemle avbrudd i 
rettighetstap.

 2.  Når hesten innen UET skal delta i løp som i landets reglement hjemler 
avbrudd i ilagt rettighetstap.

 3.  Når hesten av DNT er gitt representasjonsoppgave.
 4.  Når hesten av sentralforbund tilsluttet UET, er gitt representasjonsoppgave i 

løp som i landets reglement hjemler avbrudd i ilagt rettighetstap.
Søker er å anse som ordinær kjører/rytter når han/hun har kjørt/ridd travhesten i 
minimum to av de fem siste starter, eller er hestens registrerte trener.

Kjører/rytter kan etter søknad til DNT innvilges avbrudd i rettighetstap, ilagt etter 
§ 15-1 pkt 3:
 5.  Ved representasjonsoppdrag for DNT.
 6.  Ved deltakelse i internasjonale eller nasjonale mesterskap hvor kjører/rytter 

på forhånd har kvalifisert seg.

Det må søkes i hvert enkelt tilfelle. Søknaden må inneholde opplysninger om 
hvem søknaden gjelder, hvilke(n) hest(er) og for hvilket land innen UET og hvilke 
totalisatorløp søknaden gjelder.

Avbrudd etter ovenstående bestemmelser innvilges ikke for kjører/rytter 
ilagt rettighetstap for overtredelse av en av kap. 9, § 10-2, eller DNTs 
dopingreglement. Det innvilges heller ikke for kjører/rytter som er ilagt 
rettighetstap for overtredelse i den hensikt å kvalifisere hesten søknaden gjelder.
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Kapittel 16 
Domsinstanser

§ 16-1 Domsinstanser
Avgjørelse av og beslutning om ileggelse av sanksjon i medhold av dette 
reglement skal treffes av:
 - DNTs Domskomité
 - Vedkommende banedommernemnd
 - DNTs Appellkomité jf. Kapittel 18
 - DNTs sentrale lisensnemnd

§ 16-2 Domskomiteen
Domskomiteen behandler og treffer beslutning om ileggelse av sanksjon som 
første instans i alle saker innen DNTs selvdømmerettsområde hvor saken ikke 
hører inn under en banedommernemnd.
Saker som ikke hører inn under en banedommernemnd er saker som angår:
 –  driftselskap/forbund/lag
 –  valgte tillitsmenn
 –  ansatte funksjonærer hvor saken ifølge lov ikke skal behandles av 

ansettelsesorgan
 –  DNTs lover og bestemmelser som ikke har direkte tilknytning til et 

løpsarrangement
 –  saker omhandlet i dette reglements § 1-4, bestemmelsene i Kapittel 10 med 

unntak av § 10-2, samt kap. 9 med unntak av § 9-5, pkt. 1, jfr. § 9-8, pkt. 1.

DNT kan i det enkelte tilfelle beslutte at en sak skal behandles og avgjøres av 
Domskomiteen.

§ 16-3 Banedommernemnd
Banedommernemnden behandler og avgjør som første instans i saker direkte 
tilknyttet løpsavviklingen, og som etter bestemmelsen i § 16-2 ikke skal 
behandles av Domskomiteen.

Med samtykke av Domskomiteen kan en sak som hører inn under 
banedommernemnden behandles og avgjøres av Domskomiteen. 
Banedommernemnden sender i slike tilfeller saken til styret i DNT som avgjør om 
den skal oversendes Domskomiteen. Sakens parter skal gis anledning til å uttale 
seg før Domskomiteen tar saken opp til behandling.

§16-4 Sentral lisensnemnd
Den sentrale lisensnemnden utnevnes av DNTs styre, og skal bestå av fem faste 
medlemmer, minimum bestående av én representant fra DNTs administrasjon, én 
aktiv utøver og én autorisert banedommer.

Den Sentrale Lisensnemnden behandler og avgjør som første instans i saker 
direkte tilknyttet lisensbestemmelsene, når saken ikke hører inn under en 
banedommernemnd.
Den Sentrale Lisensnemnden kan opptre som rådgivende organ for 
banedommernemnder, lokale lisensnemnder og/eller DNTs administrasjon i saker 
tilknyttet lisensbestemmelsene.
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Kapittel 17 
Saksbehandlingsbestemmelser

§ 17-1 Innhenting av saksopplysninger
Den instans som ilegger sanksjon, har en selvstendig plikt til å sørge for at saken 
blir tilstrekkelig belyst, herunder benytte sakkyndige.

Før beslutning om ileggelse av sanksjon treffes, skal vedkommende instans, i den 
utstrekning det er mulig, innhente forklaring fra den som menes å ha forbrutt 
seg, fra mulige skadelidende, fra deltakere/ funksjonærer samt av vitner som 
påberopes avhørt eller som av behandlende instans anses å ha opplysninger som 
angår saken. Innhenting av forklaring kan unnlates for forseelser der det ikke skal 
gjøres en skjønnsmessig vurdering av sanksjons art og omfang.
Alle som er underlagt disse løpsbestemmelser har på forlangende fra 
vedkommende instans plikt til å avgi forklaring eller skriftlig uttalelse. Er person 
på løpsdagen anmodet om å avgi muntlig forklaring, må vedkommende ikke 
forlate travbanen før forklaring er gitt eller samtykke til å forlate banen er 
innhentet av den instans som har fremsatt kravet. Krav om skriftlig uttalelse må 
etterkommes innen tre dager etter at vedkommende mottok kravet.

§ 17-2 Prosessfullmektig
Part, herunder DNT, har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig 
på alle trinn av saksbehandlingen i Domskomité/Appellkomité. Som fullmektig 
kan brukes enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er 
medlem av. Alle henvendelser i en sak kan gjøres ved fullmektig, og partene 
har rett til å ha med seg fullmektig når vedkommende møter personlig for 
behandlende instans. Alle meddelelser og henvendelser fra behandlende instans 
skal skje til partens fullmektig for så vidt forholdet dekkes av fullmakten. Når det 
finnes hensiktsmessig, kan parten også underrettes direkte. Parten kan kreve å bli 
underrettet ved siden av eller i stedet for den fullmektige.
Fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram skriftlig fullmakt. Advokat 
behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre behandlende instans 
finner grunn til å kreve det.
På alle trinn av saksbehandlingen må part dekke alle egne omkostninger i 
forbindelse med saksbehandlingen. Det samme gjelder for vitne påberopt av 
part.

For vitne påberopt av behandlende instans, dekkes vedkommendes utgifter i 
henhold til og etter Statens Reiseregulativ.

§ 17-3 Beslutning om ileggelse av sanksjon
En beslutning om ileggelse av sanksjon skal være skriftlig og klart angi hvilket 
faktisk forhold som er lagt til grunn, og en henvisning til de lover, regler og 
bestemmelser som er kommet til anvendelse, samt en redegjørelse for de 
omstendigheter som begrunner utmåling av sanksjonen.

§ 17-4 Meddelelse om sanksjon
Den ilagte sanksjon eller annen saksavgjørelse skal, uten ugrunnet opphold, 
meddeles skriftlig til den avgjørelsen angår. Vedkommende skal samtidig 
orienteres om adgangen til å appellere avgjørelsen, herunder hvilke frister som 
gjelder og om regler for oppsettende virkning.

Sanksjon ilagt utenlandsk kjører/rytter eller annen utenlandsk person, meddeles 
det lands sentralforbund hvor vedkommende tilhører og er medlem.
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§ 17-5 Arkivering av beslutning om sanksjon
Alle beslutninger om sanksjon skal arkiveres i egen mappe av vedkommende 
instans. De til saken hørende dokumenter samt videomateriell, lydbåndopptak og 
andre bevismidler skal oppbevares forsvarlig inntil saken er endelig avgjort, og 
når saken endelig er avgjort skal den arkiveres i DNTs arkiv.

§ 17-6 Fremleggelse av saksopplysninger
Behandlende instans har en selvstendig plikt til at alle opplysninger som kan 
tjene som bevis blir lagt fram for Appellkomiteen eller overordnet instans når 
en beslutning er appellert eller påklaget eller når søknad om nedsettelse eller 
bortfall av ilagt sanksjon skal behandles av DNTs styre.

§ 17-7 Iverksettelse av sanksjon og inndragning
Bøter og inndratt beløp forfaller til betaling straks de er endelig fastsatt. 
Gjenstand besluttet inndratt skal innleveres straks endelig beslutning foreligger. 
Betales ikke en bot, inndratt beløp eller innleveres ikke gjenstand innen 
fastsatt tid, kan den kravet gjelder forbys å delta på norske og utenlandske 
totalisatorbaner som kjører eller med hest registrert i sitt eget, ektefelle/samboers 
eller pseudonyms navn inntil betaling skjer.
Bøter gitt i direkte tilknytning til travarrangement tilfaller det arrangerende 
driftsselskaps/forbunds/lags Understøttelsesfond. Bøter som ikke er gitt direkte 
i tilknytning til travarrangement, inndratt beløp og salgsbeløp fremkommet ved 
salg av gjenstand tilfaller DNT. Beløp tilsvarende botens og det inndratte beløps 
størrelse kan tilbakeholdes i bøtelagtes tilgodehavende hos et hvilket som helst 
totalisatorkjørende selskap i inn- og utland. Dekning kan også tas i premier 
vunnet av den travhest/ponni forseelsen ble begått med.

§ 17-8 Iverksettelse av sanksjon og oppsettende virkning
 1.  Sanksjoner som utløser rettighetstap i medhold av § 15-1 iverksettes fra og 

med den 14. dagen etter ileggelsen.

  Dersom sanksjonert kusk/rytter er ilagt rettighetstap innenfor samme periode 
som iverksettelse etter denne paragraf tilsier, skal nytt rettighetstap ilegges 
som en umiddelbar forlengelse av dette.

 2.  Appell over sanksjon ilagt i medhold av § 15-1 har oppsettende virkning, 
med unntak av:

  – sanksjon for overtredelser av dette reglements kap. 9.
  –  sanksjon for overtredelser av bestemmelsene i dette reglements kapittel 

10, med unntak av § 10-2.
  –  Vedtak fattet i medhold av DNTs Lisensbestemmelsers kapittel om 

«Inndragning av kjøre-/montélisens.
 3.  Følgende sanksjoner ilegges med øyeblikkelig virkning:
  –  Sanksjon ilagt for overtredelse av kap. 9.
  –  Sanksjon ilagt for overtredelse av § 10-2, der forseelsen anses å være av 

særdeles grov karakter.
  – Sanksjon ilagt for overtredelse av § 13-5, 2. ledd.
  –  Vedtak fattet i medhold av § 2-7.

§ 17-9 Gjenopptakelse
En sak kan gjenopptas etter bestemmelsen i DNTs lov § 11-10.

§ 17-10 Benådning
Sanksjon som er ilagt i medhold av § 15-1 kan av særlige grunner bringes inn for 
DNTs styre i henhold til DNTs lov § 11-11.
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Kapittel 18 
Appeller

§ 18-1 Hva som kan appelleres
Avgjørelser truffet av banedommernemnden, Domskomiteen eller den sentrale 
lisensnemnda kan, når intet annet er bestemt, appelleres til DNTs Appellkomité. 
Følgende avgjørelse kan ikke appelleres:
 1.  Ileggelse av bot/bøter i travløp med totalisatorspill, som ikke overstiger i 

alt 3.000,– tretusen kroner. Dersom det i samme avgjørelse også er ilagt 
rettighetstap kan kombinasjonen appelleres.

 2.  Ileggelse av bot/bøter i lokale travløp uten totalisator og ponniløp som ikke 
overstiger i alt kr. 500,–.

 3.  Diskvalifikasjon jfr. § 12-1.
 4.  Rapportering.
 5.  Brutt løp.
 6.  Vedtak om midlertidig kjøre/rideforbud jf § 2-7.
 7.  Ileggelse av startforbud for hest jf. §11-4 og 12-7.
 8.  Sanksjon ilagt for startforseelser.

§ 18-2 Hvem som kan appellere
Appell kan bare fremmes av den som har nedlagt protest, den som har anmeldt 
en sak, av den det er protestert mot, den som er anmeldt, og den som er ilagt 
sanksjon.

§ 18-3 Saksbehandlingsbestemmelser
En appell må være skriftlig og begrunnet samt undertegnet av appellanten eller 
dennes prosessfullmektig. Appellen sendes DNT og må være DNT i hende senest 
syv dager etter at den som er ilagt sanksjon er gjort kjent med avgjørelsen. 
Behandlingsgebyret som må foreligge før appell tas opp til behandling, er kr. 
3.000,– for saker som er oppstått med bakgrunn i travløp med totalisatorspill – i 
lokale travløp uten totalisatorspill og ponniløp er behandlingsgebyret kr. 500,–.
DNT forbereder saken for Appellkomiteen ved:
 1.  Å beramme tid og sted i samråd med den appellerende part og 

Appellkomiteen, samt besørge innkalling av vitner og andre impliserte etter 
fullmakt fra Appellkomiteen.

 2.  Å innhente all nødvendig dokumentasjon, og forøvrig tilrettelegge all 
saksbehandling.

 3.  Å sørge for at nødvendig teknisk utstyr er tilgjengelig.

Når en sanskjon er appellert, skal den instans som har ilagt sanksjonen utarbeide 
en særskilt rapport som gjør rede for de faktiske forhold som er lagt til grunn, 
samt de lovbestemmelser og straffeutmålingsmomenter som påberopes. 
Rapporten skal også opplyse om hvilke bevis som bør føres samt hvilke vitner 
som bør avhøres.
Når særlige grunner tilsier det, kan Appellkomiteen beslutte at saken skal tas 
under behandling selv om syvdagersfristen er oversittet. Blir appellen helt eller 
delvis tatt til følge av Appellkomiteen, tilbakebetales behandlingsgebyret. 
Behandlingsgebyret tilbakebetales ikke selv om appellen trekkes.

§ 18-4 Appellkomiteens plikter
Appellkomiteen har en selvstendig plikt til å sørge for at saken blir tilstrekkelig 
belyst før avgjørelse treffes. Den plikter å iakta det bevismateriale, de uttalelser, 
forklaringer og vitner og bruk av sakkyndige som påberopes av de impliserte, 
og den kan kreve at alle som er underlagt DNTs lover og reglement fremlegger 
bevismateriale og avgir uttalelser/forklaringer.
Appellkomiteen plikter å behandle enhver appell og treffe avgjørelse i saken 
innen rimelig tid etter at appellen er mottatt.
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§ 18-5 Avgjørelsesmyndighet
Appellkomiteen kan avvise eller forkaste en appell eller treffe ny avgjørelse i 
saken.
Appellkomiteens avgjørelser skal være skriftlige og begrunnede.
Avgjørelsen skal inneholde:
 1.  En redegjørelse for de faktiske forhold som er lagt til grunn 

(bevisbedømmelsen).
 2.  En henvisning til de lover og regler som har kommet til anvendelse 

(lovanvendelsen).
 3.  Eventuelt også en redegjørelse for de omstendigheter som begrunner 

sanksjonens størrelse/lengde .

Appellkomiteens avgjørelse skal uten ugrunnet opphold meddeles den 
appellerende part og den instans som har ilagt den appellerte sanksjonen. DNT 
arkiverer saken med tilhørende bevis i egen mappe. Avgjørelsen av en appell 
offentliggjøres på DNTs nettsider.

Kapittel 19 
Fortolkninger, dispensasjoner og endring i reglement

§ 19-1 Fortolkning
Oppstår det tvil om reglementets fortolkning, eller det inntreffer noe som ikke er 
forutsett i dette, treffer DNTs styre avgjørelse i det enkelte tilfelle.

§ 19-2 Endringer
Endringer i dette reglement foretas av DNTs styre, og godkjennes av Landbruks- 
og matdepartement før de settes i kraft. De totalisatorkjørende driftsselskaper/
forbund/lag skal underrettes skriftlig om endringer, og fra hvilket tidspunkt de 
settes i kraft. DNTs styre kan i særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelser 
etter på forhånd å ha innhentet Landbruks- og matdepartementets godkjennelse.

§ 19-3 Ikrafttredelse
Dette reglement trer i kraft fra 1.1.2017. Fra samme dato oppheves tidligere 
Løpsreglement for travsport i Norge 2016.
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DOPINGREGLEMENT FOR HEST

Dopingreglementet er gitt av styret i Det Norske Travselskap (heretter DNT) med 
hjemmel i DNTs lov § 13-1, jfr. forskrift av 1. mars 2007 om forbud mot doping av 

hest, § 7. Dopingreglementet 2017 ble vedtatt av styret i DNT 09.12.2016. 

 Forkortelser som brukes i dette reglement:
 DNT: Det Norske Travselskap
 EHSLC: European Scientific Liaison Commitee
 NEMAC: Nordic Equine Medication and Antidoping Committee
 SDK: Skandinavisk dopingkomité
 UET: Union Euopéenne du Trot (European Trotting Union)
 UUD: Utvalg for utredning av dopingsaker

§ 1 Virkeområde og definisjoner

(1)   DNTs Dopingreglement omfatter følgende;
 a)  Dette reglement gjelder for de personer som er som angitt i DNTs 

løpsreglement § 1-1 og § 1-5.

 b)  Med «hest» menes i dette reglement både travhest og travponni registrert 
i DNTs register. Videre omfattes også travhest/travponni registrert i 
utenlandsk sentralforbunds register, og som trenes og/eller deltar i 
konkurranse i Norge.

 c)  Med «dopingprøve» menes i dette reglement all type biologisk materiale 
fra hesten, eller annet materiale som har vært i kontakt med hesten. Med 
biologisk materiale menes eksempelvis, men ikke avgrenset til; urin, blod, 
leddvæske, hår. DNT kan også kreve at hesten/hester stilles til disposisjon 
for spesielle undersøkelser, dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke 
om brudd på DNTs Dopingreglement. I slike tilfeller skal DNT legge 
føringer for hvor og hvordan undersøkelsene skal utføres. 
Med spesielle undersøkelser menes eksempelvis, men ikke avgrenset til, 
utvidede og/eller oppfølgende dopingprøver, ultralyd og røntgen.

 d)  Med «ansvarlig innmelder» menes person som angitt i løpsreglementet § 
7-4. I tilfeller der hest i konkurransemessig alder eller yngre ikke er registrert 
på en treningsliste, likestilles den person som i DNTs register er registrert 
som ansvarlig eier av hesten, med ansvarlig innmelder. 
For ponni likestilles ansvarlig foresatt med ansvarlig innmelder i tilfeller der 
trener er under 18 år.

 e)  Med «konkurranse» menes travløp som definert i Løpsreglementets § 1-3. 
Tilsvarende henvises det til definisjonen angitt i Løpsreglementets § 1-3 når 
benevnelsen «travløp» benyttes i dette reglement.

 f)  Med «trening som kan sammenlignes med konkurranse» menes den type 
trening som for hestens vedkommende ikke utelukkende er egnet til å 
opprettholde normal kondisjon og bevegelighet.

(2)  Disse dopingbestemmelsene med tilhørende retningslinjer regulerer alle 
forhold rundt antidopingarbeidet innen DNT.

(3)  Organisasjonsledd i DNT kan ikke ha egne dopingbestemmelser.

(4)  DNTs styre kan gi retningslinjer for antidopingarbeidet.
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§ 2 Definisjon av doping og regelbrudd

(1)   Ansvarlig innmelder er ansvarlig for at bestemmelsene i DNTs 
Dopingreglement overholdes. 
Følgende forhold anses som brudd på DNTs Dopingreglement:

 a)  Når et forbudt stoff, eller spor av et slikt stoff, som er forbudt i henhold 
til DNTs forbuds- og karenstidsliste (A-listen), er til stede i hestens 
dopingprøve ved prøvetaking i eller utenfor konkurranse (treningsprøver). 
Det er ikke straffbefriende at hesten har vært behandlet for skade eller 
sykdom.

 b)  Når et stoff, eller spor av et slikt stoff, med karenstid i henhold til DNTs 
forbuds- og karenstidsliste (B-listen), er til stede i hestens dopingprøve 
ved prøvetaking i eller utenfor konkurranse (treningsprøver). Det er ikke 
straffbefriende at hesten har vært behandlet for skade eller sykdom. 
Ved prøvetaking utenfor konkurranse (treningsprøver), unntas tilfeller 
der behandling som kan forklare funnet i hestens dopingprøve er påført 
i hestens helsekort, og hvor hesten ikke har deltatt, eller skal delta i 
konkurranse innenfor oppgitt karenstid for det angjeldende stoff, preparat, 
eller behandlingsmetode.

 c)  Alle former for behandling, eller tilførsel av preparater/stoffer som er i 
strid med DNTs Dopingreglement, og Forbuds- og karenstidsliste (A og B- 
listen).

 d)  Å unnlate å ha fullstendige, korrekte og tidfestede opplysninger i hestens 
helsekort om de behandlinger hesten har fått jfr. § 4 (1).

 e)  Unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å 
unndra seg dopingkontroll på annen måte.

 f)  Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge dopingprøve samt å nekte 
fremleggelse av hestens helsekort og veterinærjournal.

 g)  Å oppbevare legemidler, stoffer eller apparatur for spesiell behandling i 
strid med bestemmelsene i § 4 (2).

 h)  Å gi eller overlate forbudt stoff eller reseptbelagt legemiddel til hest eller 
person andre enn den hest eller person som er angitt på resepten. Det er 
forbudt å innføre, erverve, selge, kjøpe, oppbevare, tilvirke, distribuere eller 
overdra et forbudt middel eller en forbudt metode.

 i)  Å foreskrive eller gi et forbudt middel eller en forbudt metode, eller forsøk 
på dette.

 j)  Å delta i konkurranse, eller trene på en måte som kan sammenliknes med 
konkurranse, med hest som er under behandling, dersom deltakelsen kan 
være dyrevernmessig uforsvarlig på grunn av behandlingen. Forbudet 
gjelder selv om behandlingen ikke vil påvirke hestens prestasjon i det 
aktuelle tilfellet.

(2)  Hest er for øvrig undergitt de regler som til enhver tid er fastlagt i «Forskrift 
om forbud mot doping av hest» gitt av Landbruks- og matdepartementet.
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§ 3 Karenstider, behandling av hest 
og bruk av legemidler

(1)  DNTs Forbuds- og karenstidsliste utarbeides i samarbeid med de øvrige 
nordiske landene gjennom NEMAC, og fastsettes av styret i DNT. Mindre 
endringer i karenstidslista som følge av beslutninger i NEMAC kan foretas 
uten styrets godkjenning. 
Hvilke stoffer, preparater eller behandlingsformer som medfører forbud mot 
deltakelse i konkurranse for alltid, eller for et bestemt tidsrom (karenstider), 
fremkommer av DNTs til enhver tid gjeldende Forbuds- og karenstidsliste. 
Sjefsveterinær i DNT og leder av UUD representerer Det Norske 
Travselskap og Norsk Jockeyklub i NEMAC, EHSLC og andre internasjonale 
antidopingorganisasjoner, og er gjennom dette faglig ansvarlige for DNTs 
Forbuds- og karenstidsliste. 
Listen som er publisert på DNTs hjemmeside, http://www.travsport.no/
Andre-elementer/Avdeling-for-hestevelferd-og-dopingkontroll/ er til enhver 
tid gjeldende.

(2)  Hest som skal delta i konkurranse skal ikke utsettes for behandling som kan 
påvirke hestens prestasjonsevne eller temperament i negativ eller positiv 
retning. Det er ikke tillatt å delta i konkurranse med hest innenfor angitt 
karenstid. 
 
For hest gjelder et absolutt forbud mot bruk av stoffer og behandlingsformer 
som angitt i DNTs Forbuds- og karenstidsliste (A-listen). Brudd på denne 
bestemmelse vil medføre at hesten for et bestemt tidsrom, eller for alltid, 
fratas retten til å delta i travløp i Norge, jfr. § 19, pkt. (1). 
 
Hest skal kun behandles med legemidler som er tillatt å omsette og anvende i 
Norge i henhold til Lov om legemidler (legemiddelloven). 
Hesten kan behandles med reseptbelagt legemiddel kun når veterinær har 
foreskrevet dette til navngitt hest. 
Legemiddel som skrives ut for vanlig forebyggende behandling av flere hester 
på en gang, eksempelvis parasittbehandling, behøver ikke være utskrevet til 
navngitt hest. 
 
Injeksjon på hest skal utføres av veterinær, eller av den veterinæren har 
gitt forsvarlig opplæring og bemyndiget i hvert enkelt tilfelle, jfr. «Lov om 
veterinærer og annet dyrehelsepersonell», §§ 15 og 18. 
Nedføring av nesesonde og/eller infusjonsbehandling skal utelukkende 
utføres av veterinær. 
Unntak kan gjøres for opphold på klinikk der annet kvalifisert 
dyrehelsepersonell kan utføre slike prosedyrer på vegne av veterinæren. 
 
Hest som har behov for substitusjonsbehandling, det vil si behandling der 
man jevnlig må tilføre en substans som kroppen normalt produserer men på 
grunn av sykdom/helbredssvekkelse ikke produserer på normalt vis, anses 
ikke å være i tilstrekkelig konkurransemessig skikk, jfr. Løpsreglementets § 
4-7. Eksempel på, men ikke avgrenset til, substitusjonsbehandling kan være 
behandling med skjoldbrukskjertelhormon. 
Hest som er diagnostisert med en kronisk sykdom, eksempelvis kronisk 
luftveislidelse, og som er i behov av kontinuerlig medisinering, anses ikke å 
være i tilstrekkelig konkurransemessig skikk, jfr. Løpsreglementets § 4-7.
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§ 4 Journalføring ved medisinsk behandling 
og oppbevaring av behandlingsutstyr

(1)  Ansvarlig innmelder har ansvar for at alle behandlinger som medfører 
karenstid skal føres inn i hestens helsekort. Dato for behandlingsstart 
og behandlingsslutt, virkestoff/preparatnavn/metode, mengde, 
administrasjonsmåte, karenstid og behandlers navn skal være ført. Helsekortet 
skal følge hestens pass. 
Ansvarlig innmelder er forpliktet til å fremlegge hestens pass og helsekort ved 
dopingkontroll, og for øvrig på forlangende fra representant bemyndiget av 
DNT. Opplysningene kan benyttes av arrangør/arrangørorganisasjonen for å 
forhindre og følge opp mistanke om brudd på DNTs Dopingreglement, og/
eller Dyrevelferdsloven. 
Pass og helsekort skal følge hesten til enhver tid. Mangelfull føring av 
helsekort anses som brudd på DNTs Dopingreglement, jfr. § 2 (1) d) og f).

(2)  Ansvarlig innmelder kan oppbevare reseptbelagte preparater, 
injeksjonssprøyter og/eller kanyler i tilfeller der dette er utskrevet til navngitt 
hest, og under ordinær behandlingstid. Det skal fremkomme av emballasjen 
på preparatet hvilken hest det er utskrevet til, med unntak av vanlig 
forebyggende behandling som beskrevet i § 3. 
Under behandlingstiden skal slike preparater og behandlingsutstyr 
oppbevares i et låst skap eller annet låst sted, og der nøkler skal oppbevares 
på forsvarlig måte. 
Ved behandlingstidens slutt skal rester av de foreskrevne preparater, 
injeksjonssprøyter og kanyler etc. fjernes fra stallen og tilintetgjøres på 
forsvarlig måte. 
 
Det er forbudt å oppbevare forbudte stoffer, preparater, substanser eller 
behandlingsutstyr, jfr. DNTs Forbudsliste (A-listen).

§ 5 Opplysningsplikt
Ved behandling av sykdom eller skade skal ansvarlig innmelder sørge for at 
behandlende veterinær, eller andre personer som behandler hesten, får korrekte 
opplysninger om når hesten er tenkt startet, eller skal delta i konkurranse. 
Behandlende veterinær kan, når vedkommende finner grunnlag for det, 
sykemelde hesten med krav om friskmelding.

Hestens ansvarlige innmelder skal før deltagelse i travløp underrette 
stevneveterinær om mulig tilførsel av stoffer, preparater, eller administrering 
av behandlingsmetode som kan omfattes av DNTs Dopingreglement og 
Forbuds- og karenstidsliste. Tilsvarende skal arrangør/tilstedeværende veterinær 
underrettes ved deltakelse i prestasjonsprøve eller avlsutstilling.
Tillatelse til å delta i det angjeldende konkurranse fritar ikke ansvarlig trener for 
ansvar knyttet til brudd på DNTs Dopingreglement.

§ 6 Dopingkontroll
(1)  Dopingkontroll på hest kan gjennomføres uten varsel både i og utenfor 

konkurranse. DNT kan ved skjellig grunn til mistanke om brudd på DNTs 
Dopingreglement ta hest i forvaring for gjennomføring av undersøkelser i 
henhold til § 1 c). 
 

DOPINGREGLEMENT 2017



DNTs TRAVINFO 2017 SIDE 149

Ansvarlig innmelder plikter å sørge for at alle hester vedkommende er 
ansvarlig for til enhver tid stilles til disposisjon for gjennomføring av 
dopingkontroll. Hestens ansvarlige innmelder, eller annen representant 
over 16 år, skal være til stede ved prøvetaking, og signere protokoll for 
dopingkontroll. Ansvarlig innmelder er videre ansvarlig for at hestens pass og 
helsekort er tilgjengelig ved dopingkontrollen. 
 
DNT, og/eller den som DNT bemyndiger, kan fastsette regler for 
gjennomføring av dopingkontrollen jfr. § 25 (2). Dopingkontroll kan, på vegne 
av DNT, også foretas av andre organisasjoner når det følger av avtale med 
DNT eller av internasjonale bestemmelser.

(2)  I etterkant av konkurranse blir melding om prøvetaking gitt en representant 
for hesten (kusk/rytter, trener, oppasser etc.). Når melding om prøvetaking 
er gitt, skal hesten til enhver tid oppholde seg på område angitt av 
dopingkontrolløren, og hesten skal være under kontinuerlig overvåkning frem 
til dopingkontrollen er avsluttet. Ansvarlig innmelder er ansvarlig for at de 
angitte rutiner for dopingkontroll overholdes, jfr. § 2, e).

(3)  Oppbevaring og analyse av dopingprøver gjennomføres ved laboratorier 
godkjent av UET eller DNT, og i samsvar med UETs og/eller DNTs 
standardiserte rutiner for oppbevaring og laboratorieanalyse.

(4)  Resultatet av analyser av dopingprøver håndteres i henhold til DNTs 
retningslinjer for resultathåndtering.

§ 7 Skyldkrav

(1)  Hestens ansvarlige innmelder plikter å sørge for at intet forbudt stoff tilføres 
hesten. Hestens ansvarlige innmelder er uten hensyn til skyld ansvarlig 
for ethvert forbudt stoff eller spor av slikt stoff som blir funnet i hestens 
dopingprøve jfr. § 2 (1) a) og b).

(2)  For å kunne dømmes for brudd på § 2 (1) c) – j) må det foreligge forsett eller 
uaktsomhet.

(3)  Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene som til enhver tid er 
oppdatert og gjeldende på DNTs hjemmeside, http://www.travsport.no/
Andre-elementer/Avdeling-for-hestevelferd-og-dopingkontroll/ er ikke 
straffebefriende eller straffenedsettende.

§ 8 Bevis

(1)  DNT har bevisbyrden for at et regelbrudd har funnet sted. Ved 
bevisvurderingen skal domsinstansen anvende en høyere bevisbyrde enn 
alminnelig sannsynlighetsovervekt, men lavere enn at all rimelig tvil skal 
komme anmeldte til gode.

(2)  Dersom dopingbestemmelsene pålegger noen å føre bevis for et særskilt 
faktisk forhold eller en omstendighet, skal beviskravet være alminnelig 
sannsynlighetsovervekt.

(3)  Bevis for faktiske omstendigheter tilknyttet et regelbrudd kan bringes til veie 
på enhver pålitelig måte.

DOPINGREGLEMENT 2017



SIDE 150 DNTs TRAVINFO 2017

(4)  Følgende regler gjelder ved prosedyrebrudd:

 a)  Det legges til grunn at laboratorier godkjent av UET eller DNT har 
utført analyse og oppbevaring av dopingprøve i samsvar med UETs 
eller DNTs standard for laboratorieanalyse. Dersom anmeldte med 
sannsynlighetsovervekt fører bevis for at UETs eller DNTs standard ikke er 
fulgt, skifter bevisbyrden over til DNT som deretter må bevise at avviket 
fra standarden ikke har forårsaket den positive prøven. DNT må i så fall 
oppfylle bevisbyrden nevnt i første ledd.

 b)  Avvik fra UETs eller DNTs standard for gjennomføring av dopingprøver 
kan ikke påberopes som prosedyrebrudd med mindre avviket kan 
ha påvirket prøvens gyldighet. Dersom anmeldte med alminnelig 
sannsynlighetsovervekt kan bevise at avvik fra standarden har funnet sted, 
skal DNT ha bevisbyrden for at avviket fra standarden ikke har forårsaket 
den positive prøve eller det faktiske grunnlaget for regelbruddet. DNT må i 
så fall oppfylle bevisbyrden nevnt i første ledd.

§ 9 Forsøk og medvirkning

(1)  Forsøk likestilles med fullbyrdet handling.

(2)  Medvirkning rammes med mindre det foreligger særskilte grunner.

(3)  Å oppfordre til brudd på DNTs Dopingreglement sidestilles med uaktsomt 
brudd på DNTs Dopingreglement.

§ 10 Automatisk tap av premier, 
mesterskap og resultat

Et regelbrudd avdekket gjennom positiv prøve under travløp medfører at kjører/
rytter og hest automatisk og uten domsbehandling taper premie, mesterskap og 
resultat fra angjeldende travløp.

Automatisk tap av premie, mesterskap og resultat uten domsbehandling kan 
også gjøres gjeldende i tilfeller der det avdekkes regelbrudd gjennom positiv 
dopingprøve tatt utenfor konkurranse, eller på annen måte, etter at hesten er 
starterklært til travløp.

§ 11 Sanksjoner ved brudd 
på dopingbestemmelsene

(1)  Utelukkelse av person og/eller hest kan omfatte:

 –  Tap av retten til å inneha lisens
 –  Tap av retten til å delta i travløp
 –  Tap av retten til å oppholde seg på, eller  

benytte anlegg eid eller finansiert av DNT
 –  Tap av retten til å inneha tillitsverv i DNT.
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(2)  Følgende sanksjoner kan ilegges i tilfeller der regelbruddet gjelder travhest:

 a)  For forsettlig regelbrudd eller grov uaktsomhet gjeldende stoffer, 
preparater, og/eller behandlingsmetoder som angitt på DNTs Forbudsliste 
(A-listen) idømmes utelukkelse, minimum 48 måneder – maksimalt livstid, 
samt bot minimum kr. 10.000,– maksimalt kr. 1.000.000,– 
 
For forsettlig regelbrudd eller grov uaktsomhet gjeldende stoffer, 
preparater, og/eller behandlingsmetoder som angitt på DNTs 
Karenstidsliste (B-listen) kan person idømmes utelukkelse,  
minimum 24 måneder – maksimalt livstid samt bot minimum kr. 10.000,– 
maksimalt kr. 1.000.000,–. 
 
Gjentakelse skal medføre skjerpelse i utmåling av sanksjon.

 b)  For uaktsomt regelbrudd kan person idømmes bøter tilsvarende minimum 
10 % av førstepremien + 2 % av trenerens gjennomsnittlige innkjørte siste  
3 år, minimum kr 10.000, maksimalt kr 1 000 000. 
I tilfeller der regelbruddet gjelder stoffer, preparater og/eller 
behandlingsmetoder som angitt på DNTs Forbudsliste (A-listen) kan 
utelukkelse, minimum 6 måneder, idømmes. 
 
Ved andre gangs regelbrudd kan person idømmes bøter tilsvarende 
minimum 20 % av førstepremien + 4 % av trenerens gjennomsnittlige 
innkjørte siste 3 år, minimum kr 20.000, maksimalt kr 1 000 000. 
I tilfeller der regelbruddet gjelder stoffer, preparater og/eller 
behandlingsmetoder som angitt på DNTs Forbudsliste (A-listen) kan 
utelukkelse, minimum 12 måneder, idømmes. 
 
Ved tredje gangs regelbrudd kan person idømmes utelukkelse som for 
forsettlig brudd.

 c)  For regelbrudd som følge av objektivt innmelderansvar kan person 
idømmes bøter tilsvarende minimum 10 % av førstepremien + 1 % av 
trenerens gjennomsnittlig innkjørte siste 3 år minimum kr 10 000.

(3)  Følgende sanksjoner kan ilegges i tilfeller der regelbruddet gjelder travponni:

 a)  For forsettlig regelbrudd gjeldende stoffer, preparater, og/eller 
behandlingsmetoder som angitt på DNTs Forbudsliste (A-listen) idømmes 
ansvarlig trener over fylte 15 år og/eller ansvarlig foresatt utelukkelse, 
minimum 12 måneder – maksimalt 120 måneder, samt bot etter 
bestemmelsene i § 11, pkt. (3), b), annet ledd. 
For ponni ilegges startforbud i henhold til § 19 (1). 
 
For forsettlig regelbrudd gjeldende stoffer, preparater, og/eller 
behandlingsmetoder som angitt på DNTs Karenstidsliste (B-listen) 
kan ansvarlig trener over fylte 15 år og/eller ansvarlig foresatt, ilegges 
utelukkelse, minimum 6 måneder – maksimalt 60 måneder, samt bot etter 
bestemmelse i § 11, pkt. (3), b), første ledd. 
For ponni ilegges startforbud i henhold til § 19 (2).

 b)  For uaktsomt regelbrudd kan ansvarlig foresatt idømmes bøter, minimum kr. 
5 000 – maksimum kr. 20 000. Ansvarlig trener over fylte 15 år kan idømmes 
utelukkelse, minimum 3 måneder – maksimalt 12 måneder. 
For ponni kan startforbud ilegges i henhold til § 19 (2). 
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Ved andre gangs regelbrudd kan ansvarlig foresatt idømmes bøter pålydende 
minimum 10 000 – maksimalt 40 000. Ansvarlig trener over fylte 15 år kan 
idømmes utelukkelse, minimum 6 måneder – maksimalt 24 måneder. 
For ponni kan startforbud ilegges i henhold til § 19 (2). 
 
Ved tredje gangs regelbrudd kan ansvarlig foresatt og/eller ansvarlig trener 
over fylte 15 år idømmes sanksjon tilsvarende som ved forsettlig brudd. 
For ponni ilegges startforbud i henhold til § 19 (2).

 c)  For regelbrudd som følge av objektivt innmelderansvar kan ansvarlig foresatt 
idømmes bøter tilsvarende minimum kr. 3 000. Ansvarlig trener over fylte 15 
år kan idømmes utelukkelse, minimum 1 måned – maksimalt 3 måneder. 
 
Gjentakelse skal medføre skjerpelse.

(4)  Person som begår regelbrudd i tilknytning til travaktivitet arrangert av 
organisasjonsledd uten å være medlem av organisasjonsledd tilsluttet DNT, 
kan av DNTs styre administrativt utelukkes fra deltakelse i organisert trav, 
støtteapparat for trav organisert av DNT og medlemskap i travlag eller opphold 
på anlegg lisensiert av DNT. Ved vurderingen av utelukkelsens lengde skal 
sanksjonene som gjelder for medlemmer benyttes. § 9 gjelder tilsvarende.

(5)  DNT vil anerkjenne rettskraftige avgjørelser fra internasjonale travorgani-
sasjoner som er avsagt i henhold til og i samsvar med deres interne regler.

§ 12 Administrative gebyr ved forenklet saksgang

I saker der ansvarlig innmelder har vedtatt forenklet saksbehandling, ilegges 
administrativt gebyr, jfr. § 17 (11). Administrative gebyr utstedes i størrelsesorden 
fra kroner 1500 til kroner 5000.

§ 13 Bortfall og reduksjon av sanksjoner

(1)  Dersom anmeldte beviser at brudd på § 2 (1) a) – b) er forårsaket uten skyld, 
kan sanksjonen jfr. § 11 falle bort eller reduseres. Regelbruddet regnes heller 
ikke som første gangs regelbrudd der dette senere kan ha betydning.

(2)  Dersom anmeldte beviser at brudd på § 2 (1) a) – b) skyldes ubetydelig 
utvist skyld eller anmeldte yter vesentlig bistand til avdekking av brudd på 
dopingreglene, kan sanksjonen reduseres.

(3)  Ved positiv dopingprøve må i tillegg anmeldte bevise hvordan det forbudte 
stoff ble tilført hesten for at sanksjonen skal bortfalle eller reduseres.

§ 14 Tap eller reduksjon av økonomisk støtte

DNT og organisasjonsledd i DNT skal helt eller delvis frata økonomisk 
støtte til personer eller sammenslutninger av personer som bryter DNTs 
dopingbestemmelser.
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§ 15 Flere regelbrudd

(1)  Det regnes som flere regelbrudd dersom det kan fastslås at andre gangs 
regelbrudd ble begått etter at vedkommende person ble varslet om det første 
regelbruddet.

(2)  Dersom hesten ved en og samme dopingprøve avlegger positiv prøve for 
flere forbudte stoffer og/eller forbudte metoder, skal det regnes som ett 
regelbrudd.

(3)  Ved flere regelbrudd eller bruk av flere forbudte stoffer og/eller metoder skal 
utelukkelsestiden skjerpes.

§ 16 Foreldelse

Fristen for foreldelse er 5 år. Fristen regnes fra den dag det straffbare forhold er 
opphørt. Foreldelsen avbrytes når en sak anmeldes til en domsmyndighet.
Langtidslagrede/nedfrosne dopingprøver har gyldighet i minimum fem år.

§ 17 Saksbehandling

(1)  Ved positiv A-prøve skal hestens ansvarlige innmelder informeres i forbindelse 
med at UUD foretar sine innledende undersøkelser. 
Hestens ansvarlige innmelder skal informeres om sine rettigheter.

(2)  I medhold av § 25 (3) kan styret i DNT delegere myndighet til å inngi 
anmeldelse med krav om at sak blir reist for brudd på dopingbestemmelsene.

(3)  Anmeldelsen skal inngis skriftlig til Domskomitéen i DNT så snart som mulig, 
etter at nødvendige innledende undersøkelser er utført. 
Dersom eier er en annen enn ansvarlig trener, kan kopi av sakens dokumenter 
på forespørsel sendes hestens ansvarlige eier, etter at anmeldelse i saken er 
inngitt.

(4)  Domskomitéen sender anmeldelsen, med kopi av sakens dokumenter, snarest 
mulig og senest innen 2 uker i rekommandert brev til den anmeldte som 
gis en frist på 3 uker til å komme med sine bemerkninger til den inngitte 
anmeldelse. Samtidig gjøres anmeldte oppmerksom på at saken kan bli 
avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse dersom vedkommende 
unnlater å fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist.

(5)  Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal påse at saken 
under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette 
frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver 
sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Partene har rett til å kreve muntlig 
forhandling med mindre Domskomitéen enstemmig finner at dette ikke er 
nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal 
partene varsles og ha rett til å være til stede eventuelt sammen med rådgiver. 
Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, 
blir å legge til grunn for avgjørelsen. Dersom anmeldte ikke behersker norsk 
skal domsinstansen bekoste tolk.

DOPINGREGLEMENT 2017



SIDE 154 DNTs TRAVINFO 2017

(6)  Som medlem av en domsinstans, kan man ikke være med på å forberede eller 
avgjøre en sak, dersom man selv har interesse i saken, har inngitt anmeldelse 
eller vært med på behandlingen av den i lavere instans eller som på forhånd 
offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger 
andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet. 
Bestemmelsene om habilitet i DNTs lov gjelder tilsvarende.

(7)  Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses 
som bevist og hvilken dopingbestemmelse som legges til grunn.

(8)  Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal sendes 
påtaleorganet og anmeldte i rekommandert brev eller på annen betryggende 
måte. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen 
og til hvem kravet om overprøving skal rettes.

(9)  På alle trinn av saksbehandlingen må part dekke alle egne omkostninger i 
forbindelse med saksbehandlingen. Det samme gjelder for vitne påberopt 
av part. For vitne påberopt av behandlende instans, dekkes vedkommendes 
utgifter i henhold til og etter Statens Reiseregulativ.

(10)  Partene har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn 
av saksbehandlingen i Domskomité/Appellkomité. Som fullmektig kan brukes 
enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er medlem 
av. Alle henvendelser i en sak kan gjøres ved fullmektig, og partene har rett til 
å ha med seg fullmektig når vedkommende møter personlig for behandlende 
instans. Alle meddelelser og henvendelser fra behandlende instans skal skje 
til partens fullmektig for så vidt forholdet dekkes av fullmakten. Når det finnes 
hensiktsmessig, kan parten også underrettes direkte. Parten kan kreve å bli 
underrettet ved siden av eller i stedet for den fullmektige. 
Fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram skriftlig fullmakt. Advokat 
behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre behandlende instans 
finner grunn til å kreve det.

(11)  I tilfeller der det avdekkes at ansvarlig innmelder har gjort seg skyldig 
i mangelfull føring av helsekort av mindre omfattende og/eller alvorlig 
karakter, kan ansvarlig innmelder tilbys en forenklet saksbehandling, hvor et 
administrativt gebyr ilegges. 
Hvilke tilfeller av regelbrudd som vil kunne omfattes av denne bestemmelsen 
avgjøres av DNT i samråd med NEMACs ekspertgruppe og SDK. 
 
Før frist for vedtakelse av forenklet saksbehandling forfaller, skal ansvarlig 
innmelder forelegges sakens dokumenter, samt et utkast til begrunnet 
avgjørelse av saken. 
Frist for vedtakelse settes til 14 dager fra ansvarlig innmelder er gjort kjent 
med saken. 
 
Vedtakelse av forenklet saksbehandling skal gjøres skriftlig, og medfører at 
B-prøven ikke analyseres. 
Dersom ansvarlig innmelder vedtar tilbud om forenklet saksbehandling 
ilegges et administrativt gebyr uten forutgående domstolsbehandling. 
Gebyret ilegges av DNTs administrasjon. 
Ansvarlig innmelder kan innen 14 dager etter at gebyret er vedtatt, trekke 
vedtakelsen tilbake og kreve saken behandlet av DNTs Domskomité. 
Endelig vedtatt administrativt gebyr kan ikke ankes inn, eller kreves 
gjenopptatt av partene.
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§ 18 Suspensjon av person

(1)  Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt sanksjon etter disse 
dopingbestemmelsene, kan Domskomitéen beslutte, etter begjæring fra 
påtaleberettiget, at den eller de det gjelder suspenderes. Suspensjon 
av person kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede 
suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste 
sine rettigheter ved endelig dom.

(2)  Suspensjon medfører at person utelukkes innenfor de rammer som fremgår av  
§ 11. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.

(3)  Den person som blir suspendert, skal straks underrettes om beslutningen og 
at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for appellkomitéen.

§ 19 Startforbud for hest ved brudd 
på dopingbestemmelsene

(1)  For brudd på DNTs Forbudsliste (A-listen) ilegges startforbud for et bestemt 
tidsrom, eller for alltid.

(2)  For brudd på DNTs Karenstidsliste (B-listen) ilegges startforbud for et bestemt 
tidsrom. 
 
Ved positiv dopingprøve med karenstidsbelagte substanser, gjelder følgende 
retningslinjer for ileggelse av startforbud:

 a)  Ved positiv A-prøve skal hesten, snarest ilegges startforbud av DNT inntil 
B-prøve foreligger, med mindre særlige hensyn gjør seg gjeldende.

 b)  Dersom B-prøven er negativ opphever DNT startforbudet.
 c)  Dersom B-prøven er positiv må en negativ C-prøve fremlegges før 

startforbudet kan oppheves. Hestens ansvarlige trener begjærer overfor 
DNT at C-prøve skal tas og analyseres i henhold til DNTs regler. Hestens 
ansvarlige eier må bekoste dette.

 d)  Dersom C-prøven er negativ, opphever DNT startforbudet på hesten, med 
mindre særlige grunner tilsier at startforbudet skal opprettholdes. 
Dersom C-prøven er positiv anses dette som ny positiv prøve, jfr. § 15 (1).

(3)  Startforbud for hest innebærer forbud mot innmelding, starterklæring og 
deltakelse i alle konkurranser i Norge og utlandet.

§ 20 Anke

(1)  Gjenstand for anke etter denne bestemmelse er de avgjørelser som er fattet 
av Domskomitéen etter dette dopingreglement.

(2)  Ankeinstans er Appellkomitéen i DNT.

(3)  Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende 
er blitt kjent med avgjørelsen. Kravet fremsettes for Domskomitéen og sendes 
av denne sammen med sakens dokumenter til Appellkomitéen.
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(4)  En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre 
Appellkomitéen finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last, 
eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd.

(5)  Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene om saksbehandling 
i § 17 får tilsvarende anvendelse.

(6)  Appellkomitéen kan:
 a)  Avvise saken pga. formelle feil,

 b)  Oppheve Domskomitéens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling 
i Domskomitéen og gi retningslinjer for den nye behandlingen,

 c)  Stadfeste Domskomitéens avgjørelse,

 d)  Avsi ny dom.

(7)  Anken har ikke oppsettende virkning med mindre Appellkomitéen bestemmer 
noe annet.

§ 21 Ankeberettiget

Ankeberettiget er;
 a)  Anmeldte

 b)  Styret i DNT, eller den styret i DNT bemyndiger, jfr. DNT Lov § 12-3 (3).

§ 22 Straffens ikrafttreden

(1)  Utelukkelse trer i kraft med virkning fra den dag domskomitéens avgjørelse er 
avsagt, jfr. § 17 (7) Dette gjelder også dersom det har oppstått forsinkelser i 
saksbehandlingen. Utholdt suspensjon kommer til fradrag i ilagt utelukkelse.

(2)  Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av eller på annen 
måte tilknyttet DNT. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en 
eventuell innmeldelse.

§ 23 Offentliggjøring. Taushetsplikt

(1)  En sak som reises i henhold til dopingbestemmelsene er ikke offentlig før det 
er besluttet å gi hesten startforbud eller anmelde saken.

(2)  Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre domsinstansen 
selv, eller domsinstansen etter begjæring fra en av partene, finner at 
forhandlingene skal gå for lukkede dører.

(3)  Domsinstansens avgjørelse er i sin helhet offentlig. Domsinstansen kan, når 
det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun domsslutningen skal gjøres 
offentlig kjent.
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§ 24 Gjenopptagelse

(1)  Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort 
av DNTs dømmende instanser, gjenopptas når det fremkommer opplysninger 
som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er 
frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort gjenopptas når det på grunn 
av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende 
sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling.

(2)  Begjæringen om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort 
saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse avslått, kan den overprøves 
unntatt for avslag behandlet av DNTs Appellkomité.

(3)  Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer 
gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og kan selv 
avgjøre saken.

(4)  Saksbehandlingsreglene i § 17 får anvendelse så langt de passer.

§ 25 Delegasjon av kontroll- og påtalekompetanse i 
dopingsaker

(1)  Styret i DNT kan inngå avtale om hel eller delvis overføring av kontroll- og 
påtalekompetanse knyttet til dopingsaker.

(2)  Overføring av kontrollkompetansen innebærer at DNTs samarbeidende organ 
kan gi prosedyrer for gjennomføring av antidopingvirksomheten, herunder 
bl.a. regler for unntak fra forbudslisten, dopingkontroll, saksbehandling, 
prøveoppbevaring samt forsendelse og oppfølging av analyseresultater.

(3)  Overføringen av påtalekompetanse innebærer at DNTs samarbeidende 
organ gis myndighet til å fatte påtalemessige avgjørelser i medhold av 
dopingbestemmelsene, herunder adgang til å opptre som part i dopingsaker 
for DNTs Doms- og Appellkomité.

(4)  Overføringen av kontroll- og påtalevirksomheten skal ikke gi medlemmer av 
DNT færre eller dårligere rettigheter enn de som følger av DNTs lov.

§ 26 Ikrafttredelse

Dette reglement trer i kraft fra 1. januar 2017 og gjelder inntil nytt 
dopingreglement er vedtatt.

KARENSTIDSLISTE:
Den til enhver tid gjeldene karenstidsliste er å finne på DNTs nettside under 
HESTEVELFERD. Link til karenstidsliste: www.travsport.no/hestevelferd
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REGISTRERINGSREGLEMENT 
FOR NORSK TRAVSPORT

Gjeldende fra 1. januar 2017

§ 1 Registreringsregisteret

Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte 
travhester som har eller har hatt startrett i norske travløp.

Eier av norskregistrert hest er derigjennom forpliktet til å følge Det Norske 
Travselskaps til enhver tid gjeldende lover og regler. Registeret føres av Det 
Norske Travselskap.

Registreringsregisteret er delt i 2 avdelinger:

Avdeling 1) Kaldblod
 a)  Norskfødte hester av kaldblod
 b)  Importerte hester av kaldblod
 c)  Renrasede kaldblodshester som ikke er avlet i samsvar med stambokens 

regler  
(avlsplan for kaldblodstraver)

Avdeling 2) Varmblod
 a)   Norskfødte hester av varmblod
 b)  Importerte hester av varmblod
 c)  Renrasede varmblodshester som ikke er avlet i samsvar med stambokens 

regler  
(avlsplan for varmblodstraver)

Registreringsregisteret skal for hver hest inneholde følgende opplysninger:
 1)  Rase
 2)  Navn og registreringsnummer
 3)  Fødselsår og fødselsdato
 4)  Kjønn, farge og avtegn
 5)  DNA-nummer, mikrochipnummer og eventuell annen identitetsmerking
 6)  Avstamning
 7)  Oppdretter
 8)  Eier og eventuelle eierskifter

§ 2 Bedekningsrapport/springseddel

A) Bedekningsrapport
Bedekningsrapport er det til enhver tid godkjente skjema som skal fylles ut når ei 
hoppe er ført til hingst.

Bedekningsrapporten skal gi opplysninger om:
 1)  Hingstens navn og bedekningsår
 2)  Navn/adresse på hingsteholder og dennes signatur.
 3)  Hoppas navn og registreringsnummer
 4)  Dato for bedekning og eventuelt gjentatt bedekning med samme hingst
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Bedekningsrapporten fylles ut for hver måned og sendes Det Norske Travselskap 
i henhold til «Regler for hingstehold med naturlig eller kunstig sædoverføring hos 
travhester». Gjenparten beholdes av hingsteholder.

B) Springseddel
Springseddel skal fylles ut på fastsatt skjema. Originalen utleveres hoppeeier 
ved betaling av føllavgiften. Gjenparten beholdes av hingsteholder. Originalen 
kan benyttes til å føre eierskifte. Original springseddel sendes Det Norske 
Travselskap. Ved innsending av springseddel senere enn fødselsåret påløper en 
høyere sertifiseringsavgift som til enhver tid blir fastsatt av styret i Det Norske 
Travselskap.

§ 3 Hingsteholder

Hingsteholder er hingstens eier eller den person som hingstens eier har gitt 
fullmakt til å overta ansvaret i forbindelse med en hingsts bedekninger.

Eier skal melde fra til Det Norske Travselskap om bruk av kåret hingst.

En hingsteholder har overfor Det Norske Travselskap ansvaret for utferdigelse og 
innsendelse av bedekningsrapporter og utstedelse av springsedler. Hingsteholder 
plikter å forholde seg til regler som gjelder for hingstehold. Se «Regler for 
hingstehold med naturlig eller kunstig sædoverføring hos travhester» og «Instruks 
for bruk av kårede hingster».

§ 4 Fødselsmelding

Fødselsmelding tilsendt fra Det Norske Travselskap skal fylles ut og returneres 
DNT. Ved registrering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier, men 
beholder retten til avl/løp.
Fødselsmeldingen inneholder opplysninger om:
 1)  Fødselsår
 2)  Hoppas navn, registreringsnummer og foreldre
 3)  Hingstens navn, registreringsnummer og foreldre
 4)  Hoppeeiers navn og adresse

Innsender fyller ut:
 a)  Fødselsdato eller dato for abort, dersom ikke drektig angis dette
 b)  Kjønn og farge
 c)  Navneforslag
 d)  Føllets oppstallingssted
 e) Signatur av oppdretter/eier av føllet

Føllets eier er ansvarlig for innsendelse av fødselsmeldingen. Den skal sendes 
Det Norske Travselskap. Dersom fødselsmeldingen ikke er sendt inn innen en 
måned etter at føllet er født påløper høyere registreringsavgift. Avgiften øker 
etter hvert som tiden øker fra følling til innsending av fødselsmelding.

§ 5 Søknad om sertifisering

Før en søknad om sertifisering kan behandles og eventuelt godkjennes må 
følgende foreligge i Det Norske Travselskap:
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A) For hest født av norsksertifisert hoppe:
 1)  Fødselsmelding/søknad om sertifisering
 2)  Springseddel fra hingsteholder
 3)  Hesten er identifisert av autorisert personell i Norge
 4)  Godkjent DNA-profil, grunnimmunisert og identitetsmerket
 5)  Signatur fra ansvarlig eier på fastsatt skjema om at vedkommende kjenner 

reglene for sertifisering og at vedkommende retter seg etter de til enhver 
tid gjeldende bestemmelser fastsatt av Det Norske Travselskap.

B)  Føll ved foten
  Føll som i fødselsåret importeres sammen med moren kan sertifiseres som 

norskfødt under forutsetning at mor ilegges et definitivt eksportforbud. For 
hopper hvor det ikke undertegnes for eksportforbud vil føllet bli registrert som 
norsk innlender uten oppdretterpremier.

C)  For hest født i utlandet:
 1)  Hestens eksportsertifikat fra en godkjent sentralorganisasjon, 

eksportsertifikatet skal inneholde importørens navn
 2)  Definitiv tolldeklarasjon for innførsel
 3)  Hesten er identifisert av autorisert personell i Norge på fastsatt skjema.
 4)  Godkjent DNA-profil, grunnimmunisert og identitetsmerket dersom dette 

forlanges av Det Norske Travselskap.
 5)  Signatur fra eier eller ansvarshavende, på fastsatt skjema, om at 

vedkommende kjenner reglene for sertifisering og at vedkommende retter 
seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastlagt av Det Norske 
Travselskap.

Det Norske Travselskap har rett til å innhente de opplysninger, erklæringer og 
DNA-prøver som kreves for identitetskontroll - dette omfatter også allerede 
sertifisert hest.

§ 6 Hestens kvalifikasjoner og nasjonalitet

Sertifisering kan kun gjennomføres for hester som nedstammer fra sertifiserte 
eller stambokførte foreldre. Hestens far må ved bedekningen tilfredsstille 
gjeldende lover og forskrifter.

A)  Kaldblod:
 1) Innenlandske hester av kaldblod:
  a)  Norskfødte: Hesten er født i Norge og skal befinne seg i Norge fram til 

den er ferdig identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn 
registrert og hestepass er utstedt. Hest født i utlandet av norsksertifisert 
mor skal identifiseres i Norge innen utgangen av hestens fødselsår.  
Hest født i utlandet, av norsksertifisert mor, som ikke er identifisert innen 
utgangen av hestens fødselsår mister retten til oppdretterpremier. 

  b)  Norsk innlender, uten rett til oppdretterpenger: Hest som i fødselsåret 
importeres sammen med sin mor. Føllet må da ikke selv være sertifisert 
i sitt opprinnelsesland. Føllet må befinne seg i Norge senest den 31. 
desember i fødselsåret og skal befinne seg i Norge inntil hesten er 
identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn registrert og 
hestepass utstedt.
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 2) Importerte hester av kaldblod:
   Importert hest vil alltid beholde sin innlenderrett i samsvar med 

eksportsertifikatet.

   Som enkeltindivid må en hest være minimum 1 år før den kan importeres og 
være sertifisert i sitt hjemlands sentralorganisasjon. For føll som importeres i 
fødselsåret sammen med sin mor vil det bli utstedt fødselsmelding når mor 
er ferdig sertifisert.

B) Varmblod:
  1)  Innenlandske hester av varmblod:
  a)  Norskfødte: Hesten er født i Norge og skal befinne seg i Norge fram til 

den er ferdig identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn 
registrert og hestepass er utstedt. Hest født i utlandet av norsksertifisert 
mor skal identifiseres i Norge innen utgangen av hestens fødselsår. Hest 
født i utlandet, av norsksertifisert mor, som ikke er identifisert innen 
utgangen av hestens fødselsår mister retten til oppdretterpremier.  

  b)  Føll som i fødselsåret importeres sammen med moren kan sertifiseres 
som norskfødt med startrettigheter i alle løp for norskfødte hester 
under forutsetning av at moren ilegges et definitivt eksportforbud. 
Fødselsmelding må være innsendt DNT innen nyttår. Oppdretterpenger 
beregnes for føll født 2017 og senere hvor eier ihht. eksportsertifikatet 
eide hoppen ved føllets fødsel. For hopper hvor det ikke undertegnes 
for eksportforbud blir det heller ikke norske oppdretterpenger. Føllet må 
ikke selv være sertifisert i sitt opprinnelsesland. Føllet må befinne seg i 
Norge senest den 31. desember i fødselsåret og skal befinne seg i Norge 
inntil hesten er identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn 
registrert og hestepass utstedt.

  c)  Norskfødte hester produsert etter avtalen med Frankrike med doble 
rettigheter ifølge avtalen mellom DNT og Cheval Francais, nå Le Trot, fra 
2006. Fransk Sire-nummer skal oppføres i det norske passet. Når disse 
Trotteur Francais (TF)-hestene starter i Frankrike betaler ikke DNT norske 
oppdretterpenger. Oppdretterpenger betales aldri ut fra mer enn ett 
land, uansett hvor løpet går.

 2)  Importerte hester av varmblod:
   Importert hest vil alltid beholde sin innlenderrett i samsvar med 

eksportsertifikatet.

§ 7 Sertifisering av utenlandske hester

Hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand og Australia sertifiseres 
etter dette reglement. 
Innlendere fra land som er medlem i UET rammes ikke av dette reglement. 
Hester med innlenderrett fra andre land sertifiseres ikke.
Klapphingster og urhingster vil ikke bli sertifisert.

1.  Samtlige ilegges et minstegrunnlag på kr 200.000. 
Følgende hopper kan fritas fra minstegrunnlag:

 a)  Hopper som norsksertifiseres som 1-åringer. 

 b)  Hopper hvor det blir undertegnet på definitiv eksportforbud. Eier må selv 
opplyse om at eksportforbud aksepteres ved sertifisering. Eksportforbud 
kan ikke ilegges hoppe som har startet med minstegrunnlag. 
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2.  Det kan kreves DNA-analyse av alle hester ved sertifisering i Norge. 

3.  Enhver innvilget dispensasjon i henhold til dette regelverk (uansett kriterium) 
medfører automatisk 6 måneders klausul mot salg av det sertifiserte individ.

4.  I alle avgjørelser etter disse regler fungerer Det Norske Travselskaps avlskomité 
som ankeinstans.

§ 8 Aldersbestemmelser

Hestens alder regnes fra 1. januar det året den er født. Fødselsmelding 
og/eller eksportsertifikat fra en av Det Norske Travselskaps godkjente 
sentralorganisasjoner er grunnlaget for fastsettelsen av fødselsdato.

§ 9 Hestens navn

Navneendring kan ikke foretas etter at hesten har vært starterklært til løp, vært 
på utstilling eller blitt bedekt 1. gang. Navneendring av importert/registrert hest 
gjøres ikke med mindre det finnes hest med samme navn. I så tilfelle legges 
hestens oppdrettslands suffiks til navnet.

Godkjenning av navn:
Hestens navn må godkjennes av Det Norske Travselskap. Oppstår det tvist om 
navnet kan saken ankes inn for Det Norske Travselskaps administrasjon.

 1.  Navnet skal ikke inneholde mer enn 20 karakterer. Siffer og grammatikalske 
tegn tillates ikke med unntak av punktum og apostrof.

 2.  Navnet må ikke tidligere ha vært benyttet for sertifisert travhest. 
Dispensasjon kan gis 20 år etter hestens død eller 30 år etter fødselsåret, 
dersom hesten ikke er registrert død i Det Norske Travselskap. Dispensasjon 
kan ikke gis for navn som har tilhørt kårede hingster, navn som har krav på 
særlig beskyttelse, navn som er historiske, eller navn som antas å bli det 
som vinnere av visse storløp. Registrerte oppdretternavn er beskyttet.

 3.  Navn som virker villedende eller som kan forveksles med navn på allerede 
sertifiserte hester godkjennes ikke. Med villedende menes f.eks. navn som 
antyder farge og avtegn som ikke passer på hesten.

 4.  Navn som er uheldige godkjennes ikke. Uheldige anses navn som krenker, 
sårer eller støter moralsk/religiøst/personlig og navn som er nedsettende for 
hesten som levende individ.

 5.  Navn som kan identifiseres med personnavn (både for- og etternavn samlet) 
godkjennes ikke.

 6.1.  Kaldblodshester skal som nasjonalhest ha norsk eller svensk navn. Alle 
navn skal skrives med norske bokstaver. Sammensatte eller konstruerte 
navn skal ha norsk skrivemåte, klang og uttale.

 6.2.  Varmblodshest kan ha navn på norsk og på andre språk, men kun ett 
språk må forekomme i navnet. Navnet må være korrekt stavet i forhold 
til det språk som er valgt, og korrekt grammatikalsk. Konstruerte navn 
godkjennes hvis de er språklig og fonetisk akseptable.

 6.3.  For begge raser skal navnet være greit å uttale. Sammensatte navn som 
fonetisk uttales som ett, bedømmes i henhold til øvrige punkter i denne 
paragraf.
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 7.  Navn som inneholder reklame i form av firma- og produktnavn, herunder 
artistnavn, godkjennes under forutsetning av at de tilfredsstiller øvrige krav i 
reglementet. Ved bruk av registrerte firma- og produktnavn må hesteeieren 
fremlegge dokumentert tillatelse til bruk av navnet fra den som har 
opphavsretten.

§ 10 Oppdretter

Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel er 
registrert i Det Norske Travselskaps sertifiseringsregister som eier av moren.
For hester født i utlandet fastslås oppdretter i overensstemmelse med reglene i 
de respektive land.

§ 11 Oppdretternavn

Oppdretter av hest kan etter søknad i henhold til egne regler få registrert 
oppdretternavn etter samme regler som benyttes ved godkjenning av hestenavn. 
Se «Regler for godkjenning av oppdretternavn». Oppdretternavn brukes sammen 
med og i tilknytning til hestens navn. Oppdretternav net er beskyttet og kan ikke 
benyttes av andre enn den navnet er registrert på.
Oppdretter med registrert oppdretternavn er forpliktet til å benytte dette for alle 
føll som etter foranstående § 9 tilfredsstiller kravene ved fødselen. Forøvrig kan 
op pdretternavnet ikke benyttes. Oppdretternavn kan ikke endres eller sløyfes. 
Gebyr for registrering av oppdretternavn blir til enhver tid fastsatt av styret i Det 
Norske Travselskap.

§ 12 Eier

I alle forhold vedrørende Det Norske Travselskap, tilsluttede selskaper og 
utenlandske travsportsorganisasjoner er eieren den som til enhver tid er registrert 
i Det Norske Travselskaps registreringsregister.

Eier av registrert hest plikter å overholde bestemmelser og vedtak fattet av 
ansvarlige institusjoner i medhold av lover og reglementer. Eiendomsforholdet 
må alltid dokumenteres på eksportsertifikat fra godkjent utenlandsk 
sentralorganisasjon, fastlagt skjema vedtatt av DNT eller offentlig forføyning.

En umyndig person kan ikke registreres som eier av registrert hest med mindre 
det foreligger bekreftelse fra en av foreldrene eller offentlig oppnevnt verge. 
Første gang en person skal registreres som hesteeier skal Det Norske Travselskap 
ha opplysninger om vedkommende sin fødselsdato.

I alle forhold nevnt i første avsnitt gjelder eiendomsforholdet fra det tidspunkt 
hvor registrering har funnet sted i Det Norske Travselskaps registreringsregister.

Hesten kan registreres på eierforhold i henhold til §§12 og 13. Utenlandske 
statsborgere eller firma kan registreres som eier dersom disse kommer fra land 
innen UET. 
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§ 13 Eierforhold og eiernummer

Følgende eierforhold kan registreres:

 1)  En hest eies av en person eller registrert firma. Denne personen eller firma 
kan benytte sitt rette navn eller stallpseudonym.

 2)  En hest eies av to personer. Det kan benyttes de rette navn eller 
stallpseudonym.

 3)   En hest eies av flere enn to personer. Her må stallpseudonym benyttes.

Et hvert nytt eierforhold som registreres i Det Norske Travselskap får tildelt en 
eierskaps-ID.

§ 14 Stallpseudonym, flereierforhold og firma

A)  Stallpseudonym 
Ingen hest kan registreres under fingert hesteeiernavn – stallpseudonym – 
før dette er godkjent av Det Norske Travselskap. Søknad om godkjenning 
av stallpseudonym må skje på det til enhver tid av Det Norske Travselskap 
fastsatte skjema. Skjemaet skal fylles ut med forslag til stallpseudonym, samt 
navn, adresse og fødselsdato på eieren(e). Eieren(e) må også undertegne på 
søknad om stallpseudonym. Omfatter stallpseudonymet flere eiere skal én av 
eierne gis fullmakt til å forplikte dette overfor Det Norske Travselskap, dvs. 
signere som selger og kjøper på vegne av stallpseudonymet. Fullmakt til å 
selge reguleres av stallens vedtekter og/eller Sameieloven. 
 
Endring av ansvarlig person for et stallpseudonym tillates ikke. I så tilfelle må 
et nytt stallpseudonym registreres.

B)  Flereierforhold 
Der en hest har to eiere må en være oppført som ansvarshavende. Kun den 
ansvarshavende person har en hesteeiers fulle rettigheter og plikter.

C)  Firma 
 
Ingen hest kan registreres med firmanavn som eier før kopi av 
firmaattesten foreligger i Det Norske Travselskap sammen med godkjent 
handelsoverdragelse. Ved registrering av firmanavn som eier vil kun firmaets 
navn og adresse bli registrert. Dersom firmaet skifter adresse kreves skriftlig 
bekreftelse fra en offentlig instans hvor slike endringer blir registrert.

§ 15 Leieavtale

Ansvarlige eiere av løpsaktive travhester kan inngå avtale med en person som 
ønsker å leie hesten for deltagelse i travløp.

Søknad om registrering av leieavtale skjer på fastsatt skjema og er ikke gyldig i 
henhold til dette reglement før avtalen er registrert i Det Norske Travselskap. 

§ 16 Eierskifte

Ved salg eller annen overdragelse skal dette bekreftes av registrert eier og ny 
eier på DNTs skjema for eierskifte, utfylt og undertegnet skjema skal sendes Det 
Norske Travselskap for registrering. Med registrert eier menes at dersom hesten 
er eid av én person er kun dennes signatur nødvendig. Eies hesten av to personer 
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må begge signere, for et stallpseudonym må den ansvarlige signere, for et firma 
må den/de som er bemyndiget i hht. firmaattest signere. Fullmakt til å selge 
reguleres av stallens vedtekter og/eller Sameieloven.

Et eierskifte har sin gyldighet fra og med den dag det er godkjent av Det Norske 
Travselskap. Det er registrert eier og ny eier som i fellesskap er ansvarlig for 
utfylling og innsending av eierskiftet. Et eierskifte kan kun utferdiges på fastsatte 
skjemaer som er godkjent av Det Norske Travselskap.
Eierskiftet gjennomføres ikke dersom kjøper har utestående fordringer hos DNT. 

§ 17 Eksportsertifikat

Definitivt eksportsertifikat er det dokument som utstedes av Det Norske 
Travselskap ved varig eksport.
Midlertidig eksportsertifikat utstedes for hester som skal delta i løp utenfor Norge 
eller har midlertidig opphold utenfor landets grenser.

Eksportsertifikatet skal inneholde:
 1)  Rase
 2)  Registreringsnummer
 3)  Hestens navn
 4)  Fødselsår og dato
 5)  Kjønn
 6)  Farge, avtegn og identitetsmerking
 7)  Avstamning
 8)  Importør/eier
 9)  Oppdretter
 10)  Hestens rekord
 11)  Innkjørte penger
 12)  Eventuelt andre opplysninger

§ 18 Hestepass og helsekort

DNT er forpliktet av forskrift om identifisering av hest når det gjelder utstedelse 
av hestepass. Et hestepass er et identitetsdokument utstedt i samsvar med 
Mattilsynets «Forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av 
hestefamilien». Hestepass skal kun utstedes av en godkjent instans som i dyrets 
opprinnelsesland fører stamboken eller raseregisteret for det aktuelle dyr, eller 
annen instans som administrerer konkurranse- eller løpshester. For å få utstedt et 
hestepass skal hesten ha godkjent navn og DNA-profil, og signalement skal være 
registrert.

Helsekort er en ordnet opptegnelse over alle medisinske behandlinger ført av 
behandlende veterinær og hesteholder for den enkelte hest merket med hestens 
navn og registreringsnummer. Helsekortet skal være et vedlegg til hestepasset.

§ 19 Andre registreringer

Eier av registrert hest er forpliktet til straks å sende skriftlig melding til Det Norske 
Travselskap om:

 1)  Kastrering av hest
 2)  Når hesten dør eller avlives
 3)  Ved endring av kjennetegn skal skriftlig melding attestert av veterinær 

sendes Det Norske Travselskap sammen med hestens pass.
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§ 20 Registreringsavgifter 
og sertifiseringsavgifter

Det Norske Travselskap har en ubetinget rett til å fastsette avgifter for alle forhold 
som omfattes av dette registreringsreglement. Avgiftene fastsettes for 1 år av 
gangen og endringer i satsene skal være offentliggjort før 1. januar hvert år.

§ 21 Straffebestemmelser

Ved brudd på disse bestemmelser, uriktige eller manglende opplysninger gitt av 
ei-er/ansvarshavende kan Det Norske Travselskap iverksette følgende straffer:

 1)  Nektelse av sertifisering for vedkommende hest og/eller dens avkom.
 2)  Tidsbegrenset nektelse av sertifisering av hester som vedkommende eier 

eller er ansvarshavende for.
 3)  Nektelse av sertifisering for alltid av alle hester som vedkommende eier eller 

er ansvarshavende for.
 4)  Nektelse av sertifisering for vedkommendes oppdrett, tidsbegrenset eller 

for alltid.
 5)  Annullering av sertifiseringen for vedkommendes hest eller andre hester 

sertifisert med vedkommende som eier eller ansvarshavende.

§ 22

Oppstår det tvil om fortolkning av dette reglement eller det inntreffer tilfeller som 
ikke er omhandlet eller forutsett, avgjøres saken med bindende virkning av Det 
Norske Travselskaps styre.

§ 23

Endringer i dette reglementet offentliggjøres før nyttår og er gjeldende fra 1.1. 
påfølgende år.
 
Dette reglement er vedtatt av Det Norske Travselskaps styre den 09.12.2016 med 
virkning fra 1. januar 2017.
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VEDLEGG TIL REGISTRERINGSREGLEMENTET

Vedlegg 1:
REGLER FOR HINGSTEHOLD MED NATURLIG BEDEKNING ELLER KUNSTIG 
SÆDOVERFØRING (KS/ AI) HOS TRAVHESTER

Dette reglement er fastsatt av Det Norske Travselskap og erstatter tidligere 
regler for hingstehold.

§ 1
Dette reglement omfatter alle typer reproduksjonsarbeid hos travhester. 
Herunder forstår en naturlig bedekning, kunstig sædoverføring med fersk sæd 
(INSEMINERING), forsendelse av fersk sæd, kunstig sædoverføring med frossen 
sæd og embryotransplantasjon.

§ 2 NATURLIG BEDEKNING
Før bedekningssesongen starter skal en melde fra til Det Norske Travselskap om 
plassering av hingsten i stasjon. 

Hingsteholder må til enhver tid overholde de krav som settes for 
rapporteringsrutinene:

*Bedekningsrapport skal sendes DNT hver måned innen 10. i påfølgende måned.

§ 3 KUNSTIG SÆDOVERFØRING/ INSEMINERING
Klasse 1 og 2 stasjoner godkjent for kunstig sædoverføring skal ha kåret hingst 
oppstallet.
Det er tillatt å benytte fersk og frossen sæd fra hingster kåret i Norge. Føll 
unnfanget ved bruk av kunstig sædoverføring og naturlig bedekning vil kunne 
sertifiseres i Det Norske Travselskap under forutsetning av at:

 1. Det Norske Travselskaps “Regler for sertifisering” overholdes.

 2. Den kunstige sædoverføringen har funnet sted på en godkjent stasjon.

 3.  Inndeling og krav til stasjoner som skal godkjennes for kunstig 
sædoverføring: 
 
Klasse I - AVLSSTASJONER - disse godkjennes av Mattilsynet 
Klasse II - SEMINSTASJONER 
Med “seminstasjoner” forstår en sædstasjoner som driver med kunstig 
sædoverføring uten forsendelse av sæd. 
Klasse III - MOTTAKSSTASJONER 
Med “mottaksstasjoner” forstår en sædstasjoner som KUN kan ta i mot sæd 
fra godkjent avlsstasjon. 
 
KRAV TIL STASJONER I II III 
Egnet sted for tapping av hingsten + + 
Eget rom for undersøkelse og inseminasjon av hoppene + + 
Eget rom for vask av utstyr og sædbehandling + + + 
 
Skal også inneholde mikroskop for vurdering av sæd før inseminering. 
 
All sæd må vurderes for motilitet og morbiditet før bruk, ved hjelp av 
mikroskop eller tellekammer 

REGISTRERINGSREGLEMENT 2017



DNTs TRAVINFO 2017 SIDE 169

Klasse II og III godkjennes direkte av DNT. 
 
Stasjoner i en klasse er automatisk godkjent for virksomhet tilhørende 
underliggende klasse(r), f.eks. godkjenning klasse I, gir godkjenning for 
klasse II og III. 
 
Når stasjonen er innvilget godkjenning, gjelder denne permanent inntil 
annen meddelelse er gitt. Dersom en sædstasjon endrer sin virksomhet og 
skifter hingsteholder eller veterinær, kreves ny søknad. 
 
DNT og/eller Mattilsynet kan trekke en godkjenning tilbake midt i en sesong. 
 
HOPPER som skal inn på en avlsstasjon skal komme fra en besetning som 
ikke er pålagt restriksjoner pga smittsom sykdom.  Eier eller annen ansvarlig 
for hoppa må i tillegg bekrefte i form av en egenerklæring at ingen dyr på 
stallen som hoppa kommer fra, har vist tegn på sykdom i løpet av de siste 7 
dager før hoppa tas inn på en avlsstasjon.

 4.  ENHVER HINGST skal spesielt godkjennes for bruk i kunstig sædoverføring 
etter årlig søknad til DNT på eget søknadsskjema. I søknaden må bruk av 
hingsten spesifiseres.

  KRAV TIL HINGSTEN:
  a.  Sædprøve tas for bakteriologisk dyrking minimum én gang før 

avlssesongen starter.  (Undersøkes ved Veterinærinstituttet i Oslo).
  b.  En sædprøve tas for vurdering av sædkvalitet minimum én gang før 

avlssesongen.

   Prøvesvar sædprøve (bakteriologi) og attest på sædkvaliteten sendes DNT 
FØR avlssesongen starter.  

   Hingsten må være permanent oppstallet på godkjent stasjon i Norge. Ved 
løpsdeltagelse som medfører at hingsten er borte fra stasjonen i mer 
enn 72 timer skal dette forhåndsgodkjennes av DNT, og informeres til 
de innmeldte hoppers eiere.

   Dersom man skal fryse sæd fra en hingst, må denne være oppstallet på 
en avlsstasjon. Den kan ikke starte løp i den aktuelle tidsperiode hvor 
nedfrysing av sæd finner sted.

   En hingst godkjennes enten til naturlig bedekning eller kunstig 
sædoverføring/ inseminering samme året.

   En hingst som er godkjent for kunstig sædoverføring kan i samme 
avlssesong kun benyttes til dette formål og skal ikke brukes i naturlig 
bedekning

   Sæd som forsendes kan kun benyttes på en godkjent stasjon 
(avlsstasjon, seminstasjon eller mottaksstasjon).  Stasjonen skrives på 
bedekningsrapporten for hingsten.  

  Veterinærer kan ikke bestille sæd UTEN å oppgi godkjent stasjon.

  For innførsel av sæd gjelder spesielle bestemmelser.

 5.  Ansvarlig stasjonsveterinær innehar det veterinærmedisinske ansvar på 
stasjonen.  Navn på veterinær sendes til DNT/Mattilsynet
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 6.  Hingsteholderen må til enhver tid overholde de krav som settes for 
rapporteringsrutinene. 
 
 Det skal føres en journal over sæduttak som skal inneholde: 
mengde sæd i uttaket (ml), tetthet, motilitet, prosent levende.  
Det skal oppgis antall hopper som dosen er brukt til på stasjonen hvor 
sæden er tappet, og antall doser som er sendt. 
DNT kan be om kopi av sædjournalen! 
Ved forsendelse av sæd skal “Følgeseddel ved sædforsendelse” fylles 
nøyaktig ut og oppbevares sammen med sædjournal.

*Bedekningsrapport skal sendes DNT hver måned innen den 10. i den 
påfølgende måned. På denne skal det spesifiseres om hoppa er inseminert med 
fersk sæd eller frossen sæd.  Ved forsendelse SKAL mottaksstasjon alltid oppgis!

§ 4 EMBRYOTRANSPLANTASJON
Det er ikke tillatt å bruke embryotransplantasjon innen norsk traveravl når 
avkommet ønskes sertifisert i DNT. Dette gjelder også norsksertifiserte 
traverhester oppstallet i utlandet.

§ 5
Med unntak av § 4 faller norsksertifiserte hester oppstallet i utlandet ikke 
inn under disse regler. De må følge bestemmelsene i vedkommende 
oppstallingsland.

§ 6
Styret i Det Norske Travselskap kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra disse 
bestemmelser.

Revidert mars 2014

Det Norske Travselskap
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Vedlegg 2:
REGLER FOR UTBETALING AV OPPDRETTERPREMIER

Gjeldende fra 1. januar 2017

Hestens kvalifikasjoner:
1. Hesten må være norskfødt.
 a)  Ved hestens fødsel må dens mor være sertifisert i Det Norske Travselskap.
 b)  Hestens far må ved bedekning være godkjent til avl etter de til enhver tid 

fastsatte bestemmelser.
 c) Ved registrering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier.

2. Hesten må være registrert i et av de nordiske lands sentralforbund.

Beregning av oppdretterpremier:
1.  Det Norske Travselskap fastsetter hvert år en totalsum til premier basert 

på innbetaling av 12% av alle løpspremier utbetalt i norske løp på norske 
travbaner. Totalsummen beregnes og fordeles slik: 

 Det brukes følgende skala for kaldblodshester på norske og nordiske baner:
 Gruppe 1: Hester f.o.m. 2 år t.o.m. 6 år: inntil 15 %
 Gruppe 2: Hester f.o.m. 7 år t.o.m. 10 år: inntil 10 %
 Gruppe 3: Hester f.o.m. 11 år t.o.m.  15 år: inntil 5 %

 Det brukes følgende skala for varmblodshester på norske og nordiske baner:
 Gruppe 1: Hester f.o.m. 2 år  t.o.m.  5 år: inntil  20 %
 Gruppe 2: Hester f.o.m. 6 år  t.o.m.  10 år: inntil  10 %
 Gruppe 3: Hester f.o.m. 11 år  t.o.m.  12 år: inntil  5 %

2.  Det utbetales også oppdretterpremier fra løp arrangert i andre UET-land enn 
nordiske land dersom hesten representerer Norge eller løpet defineres som et 
Gruppe-1 løp.

3.  Utbetales det oppdretterpremier direkte fra en arrangør, trekkes dette fra den 
beregnede sum under pkt. 1 under «Beregning av oppdretterpremier». 

4.  Premiebeløp som ikke samlet overstiger kr. 2.000,- pr hest pr år gir ikke rett til 
oppdretterpremier. Oppdretterpremier fra løp på norske baner utbetales fra 
og med 2017 månedlig etterskuddvis på samme måte som hesteeierpremier 
opptjent i norske løp. Oppdretterpremier for løp avviklet på øvrige nordiske 
baner, representasjonsløp og Gruppe-1 løp i andre UET-land utbetales 
etterskuddsvis en gang i året.

5.  Oppdretterpremier utbetales til den som er oppdretter ifølge DNTs register. 
Dersom utbetaling skjer etter oppdretters død, tilfaller premien oppdretters 
dødsbo som arv etter oppdretter. Ved skifte kan retten til oppdretterpremier 
overdras den som arver oppdretteren. Overdragelse må være registrert i DNT 
gjennom innsendt skifteattest. På lik linje med DNTs regler for sertifisering 
av hest, krever DNT at en person skal være mottager for eventuelle 
oppdretterpremier. 

6.  Retten til oppdretterpremier faller bort når rettighetshaverens bo blir tatt 
under konkursbehandling eller overføring etter pkt. 4 ikke er registrert i DNT. 
Oppdretterpremier blir igjen utbetalt når DNT mottar en bekreftelse på at en 
konkursbehandling er avsluttet. 
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Vedlegg 3:
REGLER FOR OPPDRETTERNAVN

Formålsparagraf:
Oppdrettere som ønsker å profilere sitt oppdrett med eget oppdretternavn kan 
etter søknad til det Norske Travselskap, jfr. Registreringsreglementets § 10, få 
registrert og beskyttet dette. 

§1
Det skal søkes på fastlagt skjema.

§2
Avgiften for registrering av oppdretternavn fastsettes av det Norske Travselskaps 
styre.

§3
Allerede godkjente oppdretternavn må betale den ovennevnte avgift.

§4
Beskyttelsen utgår dersom navnet ikke benyttes i løpet av de siste 5 år. 
Oppdretternavnet vil ikke utgå dersom det er registrert minst 25 avkom med 
navnet.

§5
Oppdretternavnet kan benyttes både på kald- og varmblodshester. Det må da 
angis hvilken rase som skal ha oppdretternavnet først, og hvilken rase som skal ha 
oppdretternavnet sist.

§6
Oppdretternavnet må bestå av minst 2 – to – bokstaver.

§7
Navnet kan ikke sløyfes under noen omstendigheter, selv ikke etter anmodning 
fra oppdretteren selv. 

Oslo, januar 2014

Avgift: se www.travsport.no
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LISENSBESTEMMELSER 
FOR NORSK TRAVSPORT

TRENERLISENSER
KJØRELISENSER
MONTÉLISENSER

Gjeldende fra og med 1. januar 2017

FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER
 1.  Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT.
 2.  Norsk bostedsadresse.
 3.  Utdannet og godkjent etter de krav som er spesifisert for den enkelte lisens.
 4.  Søker/lisensinnehaver skal være å anse som skikket til å inneha lisens. 

Dersom det foreligger begrunnet tvil om søkers skikkethet, kan DNT be om 
tilfredsstillende dokumentasjon for forholdet, og/eller stille krav til søker for 
at søknad om lisens skal innvilges, eller lisensen opprettholdes.

 5.  Person lisensiert av DNT skal ikke ansette, eller på annen måte samarbeide 
med person som soner utestengelse for brudd på DNTs Dopingreglement. 
Med samarbeid menes arbeid, tjenester og rådgivning knyttet til 
lisensinnehavers virksomhet underlagt DNT, eksempelvis, men ikke 
avgrenset til, trening, foring, behandling, skoning av hester. Samarbeid er 
forbudt uavhengig av om det omfatter noen form for kompensasjon.

TRENERLISTER
For å kunne innmeldes og delta i travløp arrangert i henhold til Reglement for 
travsport i Norge må alle hester være registrert på en treningsliste. Hester som 
skal registreres på treningsliste til innehaver av norsk trenerlisens, må være 
oppstallet i Norge. Personer som skal registrere hester på sin treningsliste, må 
inneha trenerlisens utstedt av DNT.
Hester skal registreres på treningslisten til den som har treneransvaret for hesten.
Med treneransvar forutsettes som et minimum jevnlig tilsyn med, og deltagelse i  
treningen av hesten. Lisensinnehaver er ansvarlig for at egen treningsliste er korrekt 
og i tråd med DNTs Lisensbestemmelser. Feilaktige opplysninger kan sanksjoneres.

Det finnes 2 kategorier trenerlisenser:
 • Profesjonell trenerlisens (A og B)
 • Amatør trenerlisens

FELLES KRAV FOR ALLE TRENERLISENSER
 1.  Ved etablering av stall/oppstallingssted, og ved flytting/adresseendring for 

stall/oppstallingssted, skal hjemmebanens administrasjon ha skriftlig 
underrettelse om dette. Stall/oppstallingssted skal fylle betingelser gitt 
i, eller med hjemmel i Lov om dyrevelferd og underliggende forskrifter, 
eller andre offentlige krav. Dersom trener har hester oppstallet mer enn et 
sted, skal hver filial være oppgitt til hjemmebanens administrasjon, og med 
angivelse av hvilke hester som oppstalles på de ulike steder.

 2.  Lisensinnehaver plikter, på forlangende og til enhver tid, å la representanter 
for lisensnemnd, eller annen representant bemyndiget av DNT, foreta 
inspeksjon av at de hester som er oppstallet til enhver tid er i tråd med 
innrapportert treningsliste.

 3.  Lisensinnehaveren er ansvarlig for at det til enhver tid er innrapportert 
korrekt treningsliste til hjemmebanen. Ved mangelfull, eller uriktig 
treningsliste kan lisensinnehaver sanksjoneres, og lisensen inndras for et 
bestemt tidsrom eller for alltid. Alle endringer i treningsliste skal meldes til 
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hjemmebanens administrasjon umiddelbart. DNT og/eller hjemmebanens 
administrasjon kan kreve skriftlig innsending av treningsliste som 
dokumentasjon ved årlig fornyelse av lisens.

 4.  For å kunne innmelde en hest til travløp må den aktuelle hesten være 
registrert på ansvarlig treners treningsliste. Dette skal være registrert hos 
ansvarlig treners hjemmebane senest siste virkedag før innmeldingen.

BESTEMMELSER OM TRENERES FILIAL
Dersom innehaver av norsk trenerlisens oppretter filial(er) i Norge, skal det til 
enhver tid oppgis på hvilken filial hver hest står oppstallet. Med filial menes 
oppstallingssted der driften inngår i trenerens regnskap, og hvor filialen driftes 
av person(er) ansatt i trenerens foretak. Det skal årlig, og på forlangende, 
fremlegges relevant dokumentasjon som bekrefter at kravene til filial er oppfylt.

Utenlandsklisensiert trener som ønsker å etablere filial i Norge, må fremlegge 
dokumentasjon fra landets sentralforbund som viser at vedkommende er 
innehaver av gyldig profesjonell trenerlisens, samt at trener bedriver sin 
hovedvirksomhet i hjemlandet. Det skal også fremlegges dokumentasjon for 
godkjent arbeidstillatelse og innberetning i arbeidstakerregisteret i Norge for 
lisensinnehaver selv og/eller personer vedkommende har ansatt på sin filial. 

Utenlandsk lisensinnehaver som driver filial i Norge skal til enhver tid oppgi 
hvilke hester som befinner seg på norsk jord, samt hvor hestene står oppstallet. 
Oppdatert treningsliste sendes DNT. Oppstallingsstedet må være godkjent i 
henhold til forskrift om dyrevelferd § 28. Filial for utenlandsk trener godkjennes 
for ett år. Dersom lisensinnehaver ønsker å fortsette sin trenervirksomhet i Norge 
utover ett år, må vedkommende søke om norsk profesjonell trenerlisens, jfr. 
kapittel om overflytting av profesjonell trenerlisens.

Innehaver av utenlandsk amatørtrenerlisens kan ikke opprette filial i Norge.

FORNYELSE AV TRENERLISENS
Trenerlisenser utstedes for et kalenderår ad gangen. Fornyelse skjer ved 
kalenderårets begynnelse til alle som fyller gjeldende krav i henhold til DNTs 
reglement og bestemmelser.

PROFESJONELL TRENERLISENS A:
Profesjonell trenerlisens A gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et 
ubegrenset antall hester uavhengig av eierforhold. Foretak som innehaver 
av profesjonell trenerlisens A opptrer på prokura for kan godkjennes som 
opplæringsbedrift for lærlinger i hestefaget.

Krav til kompetanse ved søknad om profesjonell trenerlisens A:
 –  Fylt 18 år.
 –  Folkeregisterregistrert i Norge.
 –  Utstedt vitnemål fra Travtrenerutdanningen på Norsk Hestesenter.
 –  Dokumentere minimum 3 års praksis med travhester, der hovedvekten av 

denne praksis bør ha vært gjennomført hos profesjonell trener.
 –  Dokumentere eierskap eller ansettelse i foretak registrert i firmaregister i 

Norge. Selskapsformen NUF (norskregistrert avdeling av utenlandsk foretak) 
godkjennes ikke.

 –  Lisensinnehaver skal stille en garanti – kr. 20.000,– for trenerlisensen. 
Garantien gjelder økonomiske forpliktelser overfor Det Norske 
Travselskap, tilsluttede driftsselskap/travlag/forbund, og utenlandske 
sentralorganisasjoner.

 –  Gyldig tillatelse fra Mattilsynet for drift av treningsstall, jfr. forskrift om velferd 
for hest § 28.
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 –  Hest(er) i registrert trening. Lisensinnehaver skal til enhver tid ha det reelle 
treneransvaret for de hester vedkommende har registrert på sin treningsliste, 
jfr. kap. om Trenerlister.

Generelle krav ved årlig fornyelse av profesjonell trenerlisens A:
 –  Gjennomført og godkjent de til enhver tid gjeldende krav til etterutdanning.
 –  Hest(er) i registrert trening. Lisensinnehaver skal til enhver tid ha det reelle 

treneransvaret for de hester vedkommende har registrert på sin treningsliste, 
jfr. kap. om Trenerlister.

 –  Lisensinnehaver skal stille en garanti – kr. 20.000,– for trenerlisensen. 
Garantien gjelder økonomiske forpliktelser overfor Det Norske 
Travselskap, tilsluttede driftsselskap/travlag/forbund og utenlandske 
sentralorganisasjoner.

 –  Lisensinnehaver plikter til enhver tid å ha gyldig tillatelse fra Mattilsynet til 
drift av treningsstall jfr. forskrift om velferd for hest § 28.

 –  Lisensinnehaver plikter å sørge for at regnskapet er i overensstemmelse 
med de til enhver tid gjeldende krav fra offentlige myndigheter, og at 
lisensinnehaveren, eller firma vedkommende er ansatt i, er registrert som 
næring i de dertil bestemte offentlige registre. Lisensinnehaver skal årlig, eller 
på forlangende, fremlegge attest fra foretaksregisteret, samt skatteattester, 
for DNT. Når lisensinnehaver er ansatt i firma skal arbeidsforholdet på 
forlangende bekreftes gjennom relevant dokumentasjon. Profesjonell trener 
A med arbeidsgiveransvar skal årlig, eller på forlangende, fremlegge relevant 
bekreftelse på arbeidsforholdet samt lønns- og trekkoppgave for sine ansatte. 
Firma som har ansatt mer enn én lisensinnehaver, må gi skriftlig beskjed til DNT, 
til hvilken lisens det er gitt prokura for å opptre på vegne av firmaet som travtrener.

 –  For lisensen betales en registreringsavgift, samt en årlig avgift som fastsettes 
av DNT.

Innehaver av profesjonell trenerlisens A omfattes av DNTs trekkordning. DNT kan 
stille krav til foretaket og/eller driften ved utstedelse av ny lisens.

PROFESJONELL TRENERLISENS B:
Profesjonell trenerlisens B gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et 
ubegrenset antall hester der lisensinnehaver selv eller nær slektning til 
vedkommende er registrert som ansvarlig eier eller leietaker i Det Norske 
Travselskap eller utenlandsk sentralforbund, samt hester som lisensinnehaver er 
registrert som hingsteholder for, jfr. kapittel om «Amatør trenerlisens». I tillegg 
kan innehaver av profesjonell trenerlisens B opptre som ansvarlig trener for et 
antall på maksimalt to (2) hester som helt eller delvis eies/leies av andre personer 
enn lisensinnehaver selv eller personer i nært slektskap til lisensinnehaver. Foretak 
som innehaver av profesjonell trenerlisens B opptrer på prokura for, kan ikke 
godkjennes som opplæringsbedrift for lærling i hestefaget.

Krav til kompetanse ved søknad om profesjonell trenerlisens B:
 –  Fylt 18 år.
 –  Folkeregisterregistrert i Norge
 –  Hest(er) i registrert trening. Lisensinnehaver skal til enhver tid ha det reelle 

treneransvaret for de hester vedkommende har registrert på sin treningsliste, 
jfr. kap. om Trenerlister.

 –  Gjennomført og godkjent påkrevet utdanning ved Norsk Hestesenter.
 –  Dokumentere eierskap eller ansettelse i foretak registrert i firmaregister i 

Norge. Selskapsformen NUF (norskregistrert avdeling av utenlandsk foretak) 
godkjennes ikke.

 –  Gyldig tillatelse fra Mattilsynet for drift av treningsstall, jfr. forskrift om velferd 
for hest § 28.
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 –  Søker skal stille garanti, kroner 10.000,– for trenerlisensen. Garantien 
gjelder økonomiske forpliktelser overfor Det Norske Travselskap, tilsluttede 
driftsselskap/travlag/forbund, og utenlandsk sentralforbund.

Generelle krav ved årlig fornyelse av profesjonell trenerlisens B:
 –  Hest(er) i registrert trening. Lisensinnehaver skal til enhver tid ha det reelle 

treneransvaret for de hester vedkommende har registrert på sin treningsliste, 
jfr. kap. om Trenerlister.

 –  Lisensinnehaver plikter til enhver tid å ha gyldig tillatelse fra Mattilsynet til 
drift av treningsstall jfr. forskrift om velferd for hest § 28.

 –  Lisensinnehaver plikter å sørge for at regnskapet er i overensstemmelse 
med de til enhver tid gjeldende krav fra offentlige myndigheter, og at 
lisensinnehaveren, eller firma vedkommende er ansatt i, er registrert som 
næring i de dertil bestemte offentlige registre. Lisensinnehaver skal på 
forlangende fremlegge attest fra foretaksregisteret, samt skatteattester, 
for DNT. Når lisensinnehaver er ansatt i firma skal arbeidsforholdet på 
forlangende bekreftes gjennom relevant dokumentasjon. Profesjonell trener 
B med arbeidsgiveransvar skal på forlangende fremlegge relevant bekreftelse 
på arbeidsforholdet samt lønns- og trekkoppgave for sine ansatte.

 –  Firma som har ansatt mer enn én lisensinnehaver, må gi skriftlig beskjed til DNT, til 
hvilken lisens det er gitt prokura for å opptre på vegne av firmaet som travtrener.

 –  For lisensen betales en registreringsavgift, samt en årlig avgift som fastsettes 
av DNT.

DNT kan stille krav til foretaket og/eller driften ved utstedelse av lisens.

OVERFLYTTING AV PROFESJONELL TRENERLISENS FRA ANNET LAND:
Innehavere av profesjonell trenerlisens i annet land, og som søker om å få sin 
lisens overflyttet til Norge, må oppfylle krav til kompetanse som anført i kapittel 
om Profesjonell trenerlisens A eller B. Innehavere av profesjonell utenlandsk 
trenerlisens som motsvarer norsk profesjonell trenerlisens A, og som ønsker 
tilsvarende lisens i Norge, kan etter søknad unntas kravet om utstedt vitnemål fra 
Travtrenerutdanningen på Norsk Hestesenter, dersom særlige grunner foreligger. 
Som et minimum må fem års veldrevet praksis i det land hvor vedkommende 
har vært innehaver av profesjonell lisens dokumenteres. Før overflytting av 
utenlandsk profesjonell trenerlisens finner sted, skal søker ha gjennomført og 
bestått påkrevet kurs ved Norsk Hestesenter.

I begge tilfeller må øvrige krav til kompetanse dokumenteres oppfylt før 
profesjonell lisens utstedes. Dersom utenlandsk trener opprettholder sin 
trenervirksomhet i annet land, unntas kravet om folkeregisterregistrering i Norge.

BESTEMMELSER VED KONKURS:
Profesjonell trenerlisens A eller B er knyttet direkte til det foretaket 
lisensinnehaver gjennom sin virksomhet opptrer på prokura for. Dersom slikt 
foretak bringes til opphør i fysisk eller juridisk form, vil profesjonell trenerlisens 
bli inndratt med umiddelbar virkning. Med opphør i juridisk eller fysisk form 
menes konkurs eller avvikling av foretaket. Salg av det foretak lisensinnehaver 
gjennom sin virksomhet opptrer på prokura for kan også medføre inndragning av 
profesjonell trenerlisens.

Søknad om ny profesjonell trenerlisens sendes DNT sammen med dokumentasjon 
på at nytt foretak er registrert. Ved konkurs skal søker dokumentere at grunnlaget 
for videre drift er til stede.
DNT kan stille krav til foretaket og/eller videre drift ved utstedelse av ny lisens.

Lisensinnehaver som er gitt konkurskarantene, mister retten til å inneha 
trenerlisens i det tidsrom og etter de bestemmelser konkurskarantenen fastsetter.
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AMATØR TRENERLISENS:
Amatør trenerlisens gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et ubegrenset 
antall hester der lisensinnehaver selv eller nær slektning til vedkommende 
er registrert som ansvarlig eier eller leietaker i Det Norske Travselskap eller 
utenlandsk sentralforbund. Med nær slektning menes ektefelle/samboer, barn, 
barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, ektefelle/samboers barn og foreldre, 
samt egne barns ektefelle/samboer.

Unntak fra denne bestemmelse kan gjøres for:
 –  Godkjente hingsteholdere for avlshingster de har i stasjon.
 –   Fagansvarlig ved hestefaglig utdanningsinstitusjon for hester som benyttes i 

undervisningsopplegget.

Oppstallingsstedet skal være geografisk beliggende slik at det er praktisk mulig 
for lisensinnehaveren selv, ektefelle/samboer eller ansatt hos lisensinnehaver å ha 
det daglige tilsynet med hesten(e).

Krav til kompetanse ved søknad om amatør trenerlisens:
 –  Fylt 16 år. Personer under fylte 18 år registreres med verge.
 –  Norsk bostedsadresse

Generelle krav ved årlig fornyelse av amatør trenerlisens:
 –  Hester i registrert trening
 –  For lisensen betales en årlig avgift som fastsettes av DNT.

KJØRE/MONTÉLISENSER
Det finnes 4 kjøre/montélisenser.
 • Trener kjøre/montélisens (T)
 • Stallansatt kjøre/montélisens (S)
 • Amatør kjøre/montélisens (A/B)
 • Rekrutt kjøre/montélisens (R)

FELLES KRAV FOR UTSTEDELSE AV KJØRE-/MONTÉLISENSER
 1.  Person må være over fylte 16 år, for utstedelse av lisens. Det skal foreligge 

dokumentasjon på at søkeren tilfredsstiller de medisinske krav fastsatt av 
DNT for å få eller inneha lisens. Egenerklæring og legeattest sendes DNT 
på fastsatt skjema hvert 5. år til fylte 60 år, deretter hvert 3. år. For personer 
over fylte 70 år, kreves en utvidet legeerklæring, som skal fornyes årlig. Når 
DNT finner det påkrevd, kan legeerklæring kreves oftere.

 2.  Kjørefarger – draktfarger – skal være godkjente.
 3.  Obligatoriske fysiske tester skal være gjennomført og bestått før utstedelse 

av montélisens. Beskrivelse av de obligatoriske fysiske testene, samt 
retningslinjer for gjennomføring av disse, fremkommer av egne retningslinjer 
publisert på DNTs nettside.

 4.  Annen dokumentasjon som måtte kreves skal være innsendt og godkjent.

ÅRLIG FORNYELSE AV KJØRE-/MONTÉLISENS
Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller 
kravene for kjøre-/montélisenser nevnt ovenfor, samt følgende:
 1.  Kjørt/ridd minimum ett totalisator- og/eller premieløp, mønstrings- og/eller 

prøveløp gjeldende kalenderår.
 2.  Årlig lisensavgift er betalt.
 3.  Innehaver av montélisens har gjennomført og bestått de til enhver tid 

gjeldende krav til fysiske tester fastsatt av DNT.

Når lisensinnehaver ikke har kjørt/ridd totalisator-/premieløp, mønstrings- eller 
prøveløp foregående kalenderår inndras lisensen, og vedkommende må kjøre/ri 
nytt godkjent prøveløp før lisensen igjen aktiveres. Lisensinnehaver som har både 
kjøre- og montélisens beholder begge typene når vedkommende har minst én 
start i minst én av løpstypene.
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Når lisensinnehaver ikke har kjørt/ridd totalisator-/premieløp, mønstrings- eller 
prøveløp de tre siste kalenderår må vedkommende gjennomføre godkjent 
opplæringsomgang i henhold til retningslinjer for lisenskurs.

INNDRAGNING AV KJØRE-/MONTÉLISENS
 1.  Kjøre-/montélisens kan av DNT inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid 

etter innstilling fra DNTs oppnevnte medisinske rådgivende lege på grunn 
av sykdom eller helbredssvekkelse som beskrevet i § 2-7 i Løpsreglementet. 
Slik inndragning gjøres med øyeblikkelig virkning. Når kjører/rytter er nektet 
å delta i totalisatorløp på medisinsk grunnlag, kan DNT kreve samtykke til å 
innhente nødvendige opplysninger, begrenset til angjeldende sak.

 2.  I tilfeller der lisensinnehaver anses ikke å ha tilstrekkelige teoretiske og/eller 
praktiske kunnskaper, eller manglende fysiske forutsetninger, til forsvarlig 
å delta i travløp, kan banedommernemnden og/eller DNT inndra lisensen 
med umiddelbar virkning. Når lisens er inndratt på denne måten kreves 
ny godkjent teoretisk og/eller praktisk eksamen, eller ny gjennomføring av 
obligatoriske fysiske tester, før lisensen igjen aktiveres.

 3.  Når kjører/rytter av andre grunner er nektet å delta i totalisatorløp, kan DNT 
kreve ny godkjent teoretisk og/eller praktisk prøve, eller ny gjennomføring 
av fysiske tester, før lisensinnehaver igjen kan delta i totalisatorløp. Slik 
nektelse gjøres med umiddelbar virkning.

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS
Kravene beskrevet under det enkelte punkt for den lisensen det søkes om må 
oppfylles, og søkeren må ha bostedsadresse i Norge. Søkeren må gjennomføre 
og bestå kurs som beskrevet nedenfor, arrangert ved totalisator- og regionbaner. 
For å komme inn på kurs må søkeren være over fylte 15 år, For å gå opp til 
praktisk eksamen skal søkeren minimum være fylt 16 år. Det kreves dokumentert 
erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å tas inn på lisenskurs.
DNT utarbeider retningslinjer for lisenskurs.

Kursomfang og avgift
Minimum 35 klokketimer fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. 
Kurset skal strekke seg over et tidsrom på minst tre uker, og hvor antallet timer pr. 
kursdag ikke skal overstige syv.
For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer 
praksis. Kursavgift henholdsvis kr. 3500,– eller kr. 4000,–.
For søker til montélisens med gyldig kjørelisens begrenses kurset til 12 timer 
praktisk del og med en kursavgift på kr. 2500,– Tilsvarende gjelder for søker til 
kjørelisens med gyldig montélisens.
For søkere som ikke har fylt 18 år ved kursets oppstart er kursavgift på kr 2500,– 
Eksamen skal avlegges i henhold til angitte bestemmelser.

For søkere som tidligere har vært innehaver av kjøre- og/eller montélisens, og 
som har ridd/kjørt minimum 300 totalisator-/premieløp totalt, kan et begrenset 
kursomfang tilrettelegges. Kursomfanget skal uansett omfatte den ordinære 
teoretiske delen, samt minimum 7 timer praktisk del, med hovedvekt på øvelser 
i startprosedyrer. Teoretisk eksamen, samt praktisk tentamen og eksamen skal 
avlegges i henhold til gjeldende bestemmelser. 
For denne type kurs er kursavgift kr. 2500,–
Kursledelsen kan når som helst avgjøre at kursdeltaker som har fått tilrettelagt et 
begrenset kurs, må gjennomføre kurset i fullt omfang.

Kursledelse
Kursledelse skal nedsettes av kursarrangøren, og skal minimum bestå av en autorisert 
dommer, én autorisert starter og én rutinert kjører og/eller én rutinert rytter.
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Kursinnhold
Kurset har en teoretisk og en praktisk del.
Den teoretiske delen skal inneholde opplæring i DNTs Reglement og 
bestemmelser for travsport, med vekt på bestemmelser som angår innmelding 
og starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, dyrevelferd, løpskjøring/-ridning 
samt sanksjonsbestemmelser.
Den praktiske delen skal bestå av klargjøring og påseling av hest, øvelser i volting 
og startprosedyrer, samt løpskjøring og/eller ridning. Deltagerne skal delta i 
minimum 10 arrangerte testløp med voltestart, og det skal veksles om spor.
Når den teoretiske og praktiske del av kurset med en praktisk tentamen er 
gjennomført og bestått, kan kandidaten gå opp til eksamen. Kandidater til 
montélisens skal gjennomføre fysiske tester i henhold til krav fastsatt av DNT.

Eksamen
Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del hvor den teoretiske delen 
avlegges umiddelbart etter gjennomført kurs.
Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve i Reglement for travsport i Norge, og 
utfyllende bestemmelser. Eksamen avlegges for og godkjennes av den lokale 
lisensnemden. Prøven kan, ved spesielle behov, avlegges muntlig.
Dersom teoretisk eksamen ikke bestås må vedkommende gjennomføre nytt kurs.

Praktisk eksamen skal avlegges i prøveløp senest innen 8 måneder etter bestått 
teoretisk eksamen, og med hest som er startberettiget i totalisatorløp. Søknad 
om utsettelse på praktisk eksamen skal sendes DNT.
Minimumskrav for å bestå den praktiske delen av eksamen er at:
 1.  hesten godkjennes innen rammen for prøveløp for sin klasse, jfr. DNTs 

prøveløpsbestemmelser.
 2.  kjøreren/rytteren godkjennes av hovedstarter.
 3.  kjøreren/rytteren ikke pådrar seg sanksjoner.

Praktisk eksamen skal avlegges på den bane og/eller for den kursarrangør hvor 
lisenskurset er gjennomført. Dispensasjon til å gjennomføre praktisk eksamen på 
annen bane/for annen kursarrangør, kan unntaksvis innvilges etter søknad til den 
kursarrangør hvor kursdeltaker har avlagt teoretisk eksamen. Kursarrangør kan 
tildele prøvekjører/rytter bestemte startspor.
For å bestå praktisk eksamen må minimum 2 av inntil 5 kjørte/ridde løp være 
godkjente.

DRAKTFARGER
Alle som søker om kjøre-/montélisens skal ha egne, registrerte draktfarger.
Søknad om registrering av draktfarger sendes på spesielt skjema til DNT for 
registrering. DNT godkjenner eller forkaster forslag til draktfarger. Drakten 
skal holdes i orden og kun benyttes i overensstemmelse med de til enhver tid 
gjeldende bestemmelser for drakter.
Når kjørelisensen ikke fornyes, reserveres draktfargene i tre år. Etter tre år blir 
registreringen strøket, og draktfargene kan tildeles andre.

For draktfarger til ponnilisenser gjelder egne bestemmelser fastsatt i Særskilte 
bestemmelser for ponnitrav.
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BETINGELSER FOR KJØRE-/MONTÉLISENSENE:

TRENER KJØRE- OG/ELLER MONTÉLISENS
For å få utstedt denne kjøre-/montélisensen må vedkommende være innehaver 
av profesjonell trenerlisens A. Ved årlig fornyelse, skal lisensinnehaver oppfylle 
både krav til profesjonell trenerlisens A, samt krav til årlig fornyelse av kjøre-/
montélisens. Dersom lisensinnehaver ikke oppfyller kravet om hester oppstallet 
og i trening, må vedkommende årlig kjøre minimum 100, eller ri minimum 20, løp.

Lisensen gir rett til å delta som kjører/rytter i alle typer travløp, med unntak av løp 
som er forbeholdt kjørere/ryttere med andre typer lisenser.

Kjøre-/montélisensen omfattes av DNTs til enhver tid gjeldende trekkordning for 
oppsitt og prosenttrekk av brutto innkjørt beløp.

STALLANSATT KJØRE- OG/ELLER MONTÉLISENS
For å få eller beholde denne kjøre/montélisensen må vedkommende være 
over fylte 18 år og fast ansatt i heldagsstilling hos innehaver av profesjonell 
trenerlisens A eller B, ansatt på lærlingekontrakt hos innehaver av profesjonell 
trener A, eller inneha fulltids studieplass ved Travtrenerskolen ved Norsk 
Hestesenter på Starum. Lisensen rekvireres av arbeidsgiver, eller fagansvarlig 
lærer ved Norsk Hestesenter.
 1.  Kjøre-/montélisens rekvirert av innehaver av profesjonell trenerlisens A gir 

rett til å delta som kjører/rytter i alle typer travløp med unntak av løp som er 
forbeholdt kjørere/ryttere med andre typer lisenser.

 2.  Kjøre-/montélisens rekvirert av innehaver av profesjonell trenerlisens B, 
begrenses til å delta som kjører/rytter i travløp utskrevet for stallansatte, 
samt med hester arbeidsgiveren har i trening, eller som eies av 
lisensinnehaveren.

Søknad om stallansatt kjøre-/montélisens med henvisning til fast ansettelse i
fulltidsstilling hos profesjonell trener A eller B, skal dokumenteres gjennom kopi 
av innmelding til, og årlig rapport fra, NAVs AA-register, samt kopi av lønns- og
trekkoppgaver. Søknad om stallansatt kjøre-/montélisens med henvisning til 
ansettelse på lærlingekontrakt, skal dokumenteres gjennom kopi av gyldig 
lærlingekontrakt, samt dokumentasjon for at bedriften er godkjent som 
opplæringsbedrift. Rekvirenten er økonomisk ansvarlig for eventuelle bøter 
vedkommende blir ilagt med hjemmel i DNTs Løpsreglement. Stallansatt kjøre- 
og/eller montélisens bortfaller automatisk etter to måneder når rekvirent fratas 
rett til å inneha profesjonell travtrenerlisens i mer enn to måneder. 
Når arbeidsforholdet opphører, skal rekvirenten innberette dette til DNT, og
kjøre/montélisensen er ugyldig etter arbeidsforholdets opphør. Ved manglende
innberetning om opphør av arbeidsforhold kan rekvirenten ilegges et gebyr på
kr. 1000,–
Stallansatt kjøre/montélisens kan opprettholdes under permisjon for inntil ett år,
forutsatt at arbeidsforholdet har vart i minst tre måneder før permisjonens 
oppstart. Kjøre/montélisens rekvirert av innehaver av profesjonell trenerlisens A 
omfattes av DNTs til enhver tid gjeldende trekkordning for oppsitt og prosent-
trekk av brutto innkjørt beløp. Trekkordning vil trekkes via rekvirentens konto.

AMATØR KJØRE- OG/ELLER MONTÉLISENS
For å få denne kjørelisensen må vedkommende være over fylte 18 år, for kun 
montélisens over fylte 16 år. Lisensen gir rett til å delta som kjører/rytter i alle 
typer travløp, med unntak av løp som er forbeholdt kjørere/ryttere med andre 
typer lisenser. Innehaver av amatør kjøre-/montélisens kan ikke kreve eller motta 
direkte betaling for kjøring/ridning i travløp.
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REKRUTT KJØRE- OG/ELLER MONTÉLISENS
For å få eller beholde denne kjøre/montélisensen må vedkommende være 
over fylte 16 år og ikke over fylte 18 år. Lisensen kan beholdes ut det året 
vedkommende fyller 21 år. Lisensen gir rett til å delta som rytter i alle montéløp, 
og/eller som kjører i premie-, prøve- og mønstringsløp, og travløp utskrevet som 
amatør-, rekrutt- eller ungdomsløp, samt eventuelt dameløp.
Innehaver av rekrutt kjørelisens kan ikke kreve eller motta direkte betaling for 
kjøring i travløp.

BEGRENSNING AV KJØRE-/RIDERETTIGHET I TOTALISATORLØP
For å kunne delta i totalisatorløp – med unntak av rene amatør-, stallansatte- og 
dameløp, med førstepremie kr 40 000 eller høyere, eller løp utskrevet til å inngå i 
V75-spillet, skal lisensinnehaveren forut for innmelding ha kjørt/ridd minimum:
 a.  300 totalisator-/premieløp totalt, og kjørt/ridd totalisator-/premieløp i løpet 

av de siste 8 måneder
eller
 b.  8 totalisator-/premieløp de siste 8 måneder.

DNT kan dispensere fra denne bestemmelse i spesielle løp. Slik dispensasjon vil 
anmerkes i proposisjonen og løpsprogrammet.

LISENSNEMND
Det skal utnevnes minimum én lokal lisensnemnd tilknyttet hvert driftsselskap.

Lokale lisensnemnder
De lokale lisensnemnder skal utnevnes av det enkelte driftselskap og godkjennes 
av DNT. Den skal bestå av fem personer, blant disse skal det minimum være én
representant fra administrasjonen, én representant fra travforbundet, én 
aktiv utøver og én autorisert banedommer. Banedommer skal være leder av 
lisensnemnda.

Lisensnemnda er ansvarlig for:
 –  Avvikling av lisenskurs (amatør trener- og kjøre-/montélisens).
 –  Godkjenning av opplæringsomgang for nye lisenser, og innstille til DNT om 

utstedelse.

Lisensnemnda er bemyndiget til:
 –  Å føre kontroll med at lisensinnehavere ikke bryter DNTs regelverk.
 –  Å føre kontroll av innrapporterte treningslister for banens lisensinnehavere.
 –  Å føre kontroll med oppstallingssteder.
 –  Å innstille ovenfor DNT om inndragning av lisenser.
 –  Å rapportere til DNT om brudd på DNTs regelverk, når dette ikke er tilknyttet 

løpsavvikling og således ikke kommer inn under en banedommernemnds 
ansvarsområde.

For innstilling til DNT om nye lisenser og/eller inndragning av lisenser, omfattes 
medlemmene i lisensnemnda av habilitetsbestemmelsene i DNTs lov § 2-7.

SANKSJONSBESTEMMELSER
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av særskilte bestemmelser for trenerlisenser 
og kjøre-/montélisenser sanksjoneres etter sanksjonsbestemmelser som angitt 
i DNTs lov kapittel 11, samt Løpsreglementets kapittel 15 eller der særskilte 
sanksjonsnormer er angitt i løpsreglementet.

IVERKSETTELSE
Disse bestemmelser iverksettes 1.1.2017.
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Særskilte bestemmelser for ponnitrav

Gjeldende fra 1. januar 2017

1. Travsportens mål med ponnitrav er:

 •  Å skape interesse for travsporten blant barn og ungdom
 •  Å gi barn og ungdom en meningsfull og sunn fritidsinteresse
 •  Å trygge travsportens framtidige rekruttering og utvikling
 •  Å bidra til en sunn avl av ponniraser
 •  Å bidra til en sunn og dyrevennlig behandling av ponnier / hester
 •  Å bidra til skolering av barn og ungdom for en sikker og trygg utøvelse av 

travsport

2. Premiering

Ponniløp premieres, men da med gjenstandspremier og / eller diplomer til alle 
deltagere. Det benyttes ikke pengepremier i ponniløp. 

3. Registreringsbestemmelser

3.1.  For å være startberettiget i ponniløp skal ponnien være registrert i DNTs 
ponniregister eller tilsvarende utenlandsk register godkjent av DNT. Det kan 
ikke registreres blandingsponnier med traverblod i til og med tredje ledd. 
Det kan heller ikke registreres rene trav- eller galopphester. 

3.2.  Ponnier født f.o.m. år 2001 skal være reinrasede og registrert i de respektive 
raseorganisasjoner for å kunne registreres i DNTs ponniregister. For at ponni 
skal godkjennes som renraset må den ha godkjent stamtavle utstedt av 
raseorganisasjonen.

3.3.  Blandingsponnier født før 2001 kan registreres og delta i løp, på lik linje med 
reinrasede ponnier frem til den øvre aldersgrensen for ponnier, 18 år.

3.4.  F.o.m. 1.9.2007 må alle ponnier ha hestepass utstedt av godkjent 
raseorganisasjon for å kunne registreres i DNT.

3.5.  DNT har ikke juridisk ansvar for registreringsopplysninger for ponnier.

4. Høydemåling/Mankehøyde

4.1.  Med høydemåling av ponnier forstås måling av mankehøyden. Målingen foretas 
fra mankens høyeste punkt med godkjent stav - stangmål. Målingen skal foretas 
og bekreftes av 2 DNT-autorisert instruktør eller godkjent veterinærmåler. Alle 
ponnier skal måles ved første gangs registrering i DNTs ponniregister, og vært 
år til og med fylte 8 år, samt ved tvil. Dersom det oppstår tvist angående en 
ponnis mankehøyde er det DNT som tar en endelig beslutning.

4.2.  Ponnier inndeles etter mankehøyde i fire kategorier: 
Kategori A mankehøyde til og med 107 cm. 
Kategori B mankehøyde fra 107,1 cm. til og med 130 cm. 
Kategori C mankehøyde fra 130,1 cm. til og med 140 cm. 
Kategori D mankehøyde fra 140,1 cm. til og med 148 cm.
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5. Prøveløpsbestemmelser

5.1.  Før en ponni kan godkjennes må den:  
For travløp: vise at den er innkjørt, kan skritte, trave og stoppe. 
For monté: vise at den er innridd, kan skritte, trave og stoppe.  
 
Tidskrav (kilometertid) for prøveløp: 
Kategori A minstekrav 4.00 (trav) 4.00 (monté) 
Kategori B, C og D minstekrav 3.30 (trav) 3.30 (monté) 
Gotlandsruss 3 år  3.20 (trav) 
Gotlandsruss 4 år og eldre 3.00 (trav) 3.00 (monté)

5.2.  For å bli godkjent i prøveløp må ponni som har startet, ikke overskride sin 
rekord med mer enn 20 sekunder. Prøveløpsdistanse skal være minst 1000 m 
for alle kategorier.

5.3.  Det må være minimum to startende ponnier av samme kategori for at 
prøveløp skal godkjennes. Dersom det ikke er minst to ponnier som skal 
kvalifiseres kan det kjøres med følgeponni. Ponnien skal yte sitt beste.

6. Grunndistanser 

Grunndistanser i ponniløp skal være: 
 Kategori A:   F.o.m. 1000 m t.o.m. 2140 m 
 Kategori B, C, D:   F.o.m. 1000 m t.o.m. 3140 m 

7. Lisensbestemmelser

Det utstedes to lisenstyper for ponnitrav:
 T2 lisens for travløp med sulky
 M2 lisens for monté

8. Krav for kjøre-/montélisenser

Generelle krav for utstedelser av ponnilisenser.
Personer må være:
 1. Mellom 8 og 18 år 
 2. Bostedsregistrert i Norge 
 3. Medlem i travlag tilsluttet DNT 
 4.  Utdannet etter, å fylle de krav til kompetanse som er fastsatt for den enkelte lisens.

9. Draktfarger 

9.1.  Alle som søker om kjøre- / montélisens skal ha egne, registrerte draktfarger. 
Søknad om registrering av draktfarger sendes på spesielt skjema til DNT for 
registrering.

9.2.  Søkere til ponnilisens kan benytte allerede registrert draktfarge for kjører 
/ rytter på hest, etter innhentet skriftlig tillatelse fra den som har drakten 
registrert. Innehavere av ponnilisens som søker lisens til hest må søke om ny 
godkjenning av draktfarger. 

9.3.  DNT godkjenner eller forkaster forslag til draktfarger. Drakten skal holdes i 
orden og kun benyttes i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser for bruk av drakter.
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9.4.  Når kjørelisensen ikke fornyes, reserveres draktfargene i tre år. Etter tre år blir 
registreringen strøket, og draktfargene kan tildeles andre. For reklame på 
hjelm og drakt, gjelder DNTs til enhver tid gjeldende særskilte bestemmelser 
for slik reklame.

10. Hvordan oppnå kjøre-/montélisens

10.1.  For å oppnå kjøre- / montèlisens må de generelle kravene være oppfylt, 
videre må bekreftelse på bestått kurs foreligge.

10.2.  Kursomfang 
Minimum 30 timer fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. 
For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 
5 timer praksis. Kurset avholdes av DNT autorisert instruktør etter gitte 
retningslinjer. Lisenskurset avsluttes med en teoretisk og en praktisk 
eksamen. Praktisk eksamen er å håndtere ponnien, sele på og kjøre et 
testløp/prøveløp med voltestart i et felt med minimum 3 ponnier. Dette skal 
foregå på en godkjent oppkjøringsbane.

10.3.  For kusk / rytter gjelder følgende aldersgrenser: 
  Trav Montè 
Ponnier i høyde til og med 110 cm  8 år til 15 år 8 år til 14 år 
Ponnier i høyde 110,1 til 130 cm 12 år til 21 år 10 år til 18 år 
Ponnier i høyde 130,1 til 148 cm 12 år til 21 år 12 år til 21 år 
 
Kusk/rytter kan ta lisens det året vedkommende fyller nedre aldersgrense.
Øvre aldersgrense gjelder ut det året vedkommende fyller. 
 
Alle ponnier må være fylt 4 år for å delta i monté.

10.4.  For montéløp gjelder følgende vektgrense, gjelder også ved prøveløp: 
Kategori A  maks 45 kg inkludert utstyr. 
Kategori B  maks 65 kg inkludert utstyr. 

10.5.  Kursinnhold 
Kurset har en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske delen skal bestå 
av klargjøring og påseling av hest, øvelser i volte og startprosedyrer, samt 
løpskjøring og / eller ridning. 
Deltagerne skal delta i minimum 10 arrangerte testløp med voltestart, og 
det skal veksles om spor. Den teoretiske delen skal inneholde opplæring 
i Reglement for travsport i Norge, bestemmelser som angår ponnitrav, 
innmelding og starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, løpskjøring 
/-ridning.

10.6.  Eksamen 
Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del hvor den teoretiske 
delen avlegges umiddelbart etter gjennomført kurs. Det skal alltid være 2 
godkjente ponniinstruktører til stedet ved eksamen. 
Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve i Reglement for travsport i Norge, og 
utfyllende bestemmelser. Prøven kan avlegges muntlig. 
Praktisk eksamen skal vise at søkeren behersker de praktiske oppgavene 
rundt stell og klargjøring av ponnien til løp og kjøre et testløp med 
volting minimum 3 ponnier i feltet. Det skal alltid være 2 godkjente 
ponniinstruktører til stedet.
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10.7. Kjøre- / montélisens kan utstedes når:
 1.  Registreringsskjema med bekreftelse på gjennomført og bestått 

lisenskurs foreligger.
 2.  kjørefarger – draktfarger er godkjente. 

10.8.  Fornyelse av kjøre- og montélisens
  Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til alle som 

fyller følgende krav: 
 1. Kjørt / ridd i ponniløp foregående siste 8 måneder. 
 2. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 
 3. Kjørefarger – draktfarger er godkjente.

   Når lisensinnehaver ikke har kjørt / ridd ponniløp foregående siste 8 
måneder inndras lisensen, og vedkommende må kjøre / ri nytt godkjent 
prøveløp før lisensen igjen aktiveres. Når lisensinnehaver ikke har kjørt / 
ridd ponniløp de 3 siste kalenderår inndras lisensen, og vedkommende må 
gjennomføre nytt godkjent lisenskurs med det angitte omfang, for igjen å få 
utstedt lisens. 
For kusk/rytter som har deltatt på lokalkjøring må dette bekreftes ovenfor 
DNT ved å sende inn resultatliste fra minimum et løp for å opprettholde 
lisensen. Dette kan kun gjøres hvis kusken har registrerte totoløp tidligere. 
Dette lokalløpet kan tidligst være to måneder før lisensen går ut.

10.9.  Inndragning av kjøre- / montélisens  
Kan skje etter samme retningslinjer som angitt i Bestemmelser for 
travtrenerbevillinger og kjøre- / montélisenser.

10.10.  Tre reprimander fra dommertårn som omhandler en kusks kjøring, 
som høylytt skriking, utilbørlig driving, stygg sjenering osv. Vil i en 
tidsperiode på 3 måneder, gi 2 måneders utelukkelse.

11. Utstyrsbestemmelser

Utstyrsbestemmelser i løpsbulletinen gjelder også for ponnitrav. For ponnitrav 
gjelder i tillegg:
 1.  Det skal benyttes slagreim.

12. Uttak til Norgesmesterskap for ponniekvipasjer

as ut etter raskeste godkjente tid satt i tidsrommet 1.01 fram til en uke før 
innmeldingsdato til løpet. Raskeste godkjente tid må settes på en totalisatorbane 
i Norge.

 1. Ponnien må være i Norsk eie fra 31.desember året før.
 2.  Kuskene må ha lisens for ponnitrav utstedt av DNT og være  

norsk statsborger.
 3. Kuskene som skal delta må fylle 13 år i det året han/hun skal kjøre.
 4. Løpene kjøres etter DNT sitt reglement for ponnitrav
 5. Løpene vil foregå med autostart.
 6. Det er 12 ekvipasjer som deltar i A løpet.
 7. Det er 12 ekvipasjer som deltar i BCD løpet.
 8.  Der er DNT som inviterer deltagerne, det er den tildelte bane som står for 

arrangementet. Dette arrangementet skal følge NM på stor hest.
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13. Norgesrekorder

Følgende regler gjelder for norgesrekorder:
For å få en godkjent norgesrekord, må ponnien være norskfødt med stamtavle 
i avlsforening i Norge. Det spiller ingen rolle om tiden er satt i auto eller 
volte, raskeste tid er raskeste tid. Det må framvises hestepass til banens 
ponnitilsynshavende eller en fungerende funksjonær.
Banen må sende søknad til DNT om å få rekorden godkjent.
Det settes rekord i 3-åring, 4-åring, 5-åring og 6 år og eldre i alle kategorier. 
Fordelt på hopper og hingster.
Man får planket, rosett og en pokal fra DNT når rekorden er godkjent. Pokalen 
kan kun fås en gang pr årsklasse med samme ponni. Men om man forbedrer sin 
rekord får man ny plakett.

14. Regler for handikapping av ponniløp

For handikapping av ponniløp skal handikappeprogrammet benyttes til å regne 
ut den enkelte ponnis startdistanse. Det kan benyttes følgende metoder for 
handikapping til ponniløp:
Gjennomsnittet av rekord pluss kilometertider fra fire siste starter. Dersom en 
ponni har mindre enn fire starter bruker man opplysninger fra så mange løp som 
den har registrert. Gjennomsnittet av årsbeste pluss fire siste starter. Kan kun 
brukes fra 5. mnd. i året. Årsbeste eller rekord.
Dersom punkt 2 eller 3 benyttes som grunnlag for handikapping skal dette 
fremgå i løpsinnbydelsen. Når ikke metode er angitt i løpsinnbydelsen er det 
metode 1 som skal benyttes.

Til lokalkjøringer/ ikke registrerte ponniløp kan skjønnsmessig handikap benyttes.
Følgende punkter skal tas i betraktning ved handikapping:
 1.  Dersom det er sulkyløp skal det ikke handikappes ut fra tider satt i 

montéløp; det skal heller ikke benyttes tider satt i sulkyløp til å handikappe 
montéløp.

 2.  Prøveløpstiden skal kun benyttes i de tilfeller der man ikke har noen andre 
tider å handikappe etter, det vil si i de fleste tilfeller kun første gang en 
ponni skal ut og starte.

 3.  Det skal i alle løp settes en «strek» / mønstertid som danner grunnlag for 
handikappingen.

 4. Ponniers autorekord skal ikke benyttes ved handikapping.

 5.  Dersom en eller flere kilometertider avviker med mer enn 20 sek fra rekord 
skal den/disse unnlates benyttet i handikapping.

 6.  Handikapper kan justere + / - 20 meter for å unngå store avstander og 
mange startdistanser, og derved oppnå et mer samlet felt.
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MEDLEMSLAND U.E.T.

BELGIA
Fédération Belge des 
Courses Hippiques asbl
Adresse: Route de Wallonie, 31 A
BE-7011 Ghlin (Mons)
Telefon: +32 65 220 225
Faks: +32 65 220 229
Web: www.trotting.be
E-post: pdr@trotting.be 

DANMARK
Dansk Travsports
Centralforbund (DTC)
Adresse: Hestesportens Hus,
Traverbanvej 10,
DK-2920 Charlottenlund
Telefon: +45 888 11 200
Faks:  +45 888 11 211
Web: www.trav.dk
E-post:  stenaa.dtc@trav.dk 

storm.dtc@trav.dk

ESTLAND – Eesti Traaviliit (ETL)
Adresse: Paldiski mnt. 50
EE-10614 Tallinn
Telefon: +372 677 16 77
Web: www.hipodroom.ee
E-post: info@hipodroom.ee

FINLAND – Suomen Hippos R.Y.
Adresse: Tulkinkuja 3, FI-02650 ESPOO
Telefon: +358 20 760 500
Faks: +358 20 760 52 91
Web: www.hippos.fi
E-post: hippos@hippos.fi

FRANKRIKE
 Société du Cheval Francais (SECF)
Adresse: 7, rue d’Astorg, FR-75008 Paris
Telefon: +33 1 49 77 17 17
Faks: +33 1 49 77 17 01
Web: www.letrot.com
E-post: dirtech@letrot.com

IRLAND
Irish Harness Racing Association
Telefon: +353 1 531 03 65
Web: www.irishharnessracing.com
E-post: info@irishharnessracing.com

ITALIA
Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Adresse: Via XX Settembre, 20
IT-00187 Roma
Telefon: +39 06 466 56 076
Web:  www.politicheagricole.it 

www.unire.gov.it
E-post: s.mastromarino@mpaaf.gov.it

LITAUEN – Lithuanian Trotting Union
Adresse: Saltoniškių str. 29/3-405,  
Vilnius LT-08105
Telefon/faks: +370 85 26 52 303
Web: www.ristunai.lt
E-post: lrss@lrss.lt

MALTA – Malta Racing Club
Adresse: Racecourse Street
Marsa MRS 2915
Telefon: +356 21 22 48 00
Faks: +356 21 214 152
Web: www.maltaracingclub.com
E-post: infomrc@maltaracingclub.com

NEDERLAND
Stichting Nederlandse 
Drafen Rensport (NDR)
Adresse: Postbus 60
NL-2240 AB Wassenaar
Telefon: +31 703 04 71 20
Faks: +31 703 04 71 25
Web: www.ndr.nl
E-post: info@ndr.nl

NORGE
Det Norske Travselskap (DNT)
Adresse: Pb 194 Økern, N-0510 Oslo
Telefon: +47 22 95 60 00
Web: www.travsport.no
E-post: post@travsport.no

RUSSLAND
Commonwealth Trotting 
Association of Russia
Adresse: Chapayevsky per.
5-1-101, RU-125252 Moscow
Telefon: +7 49 594 52 404 
Faks: +7 49 915 73 991
Web: www.trotting.ru
E-post: trotteur@mail.ru

SERBIA
Udruzenje za Kasacki
sport Srbije (UKSS)
Adresse: Pastroviceva 2, RS-11030 Beograd
Telefon/faks: +381 (0) 11 35 43 188
Web: www.serbia-trot.org.rs
E-post: office@serbia-trot.org.rs

UTENLANDSKE SENTRALFORBUND

U.E.T. – Union Européenne du Trot
Adresse: 7, rue d’Astorg, FR-75008, Paris
Telefon: +33 1 49 77 14 03
Faks: +33 1 49 77 17 04
Web: www.uet-trot.eu
E-post: uet@secf.asso.fr
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AUSTRALIA
Harness Racing Australia Inc. (HRA)
Adresse: Level 1, 400 Epsom Road
AU-Flemington, Victoria 3031
Telefon: +61 3 9227 3000
Faks: + 61 3 9227 3030
Web: www.harness.org.au
E-post: hra@harness.org.au

CANADA
Standardbred Canada
Adresse: 2150 Meadowvale Blvd.
CA-Mississauga,
Ontario L5N 6R6
Telefon: +01 905 858 30 60
Faks: +01 905 858 31 11
Web: www.standardbredcanada.ca
E-post: se hjemmeside 

NEW ZEALAND
Harness Racing New Zealand
Adresse: 135 Lincoln Road
PO Box 459, NZ-Christchurch 8140
Telefon: +64 03 964 1200
Faks: +64 03 964 1205
Web: www.hrnz.co.nz
E-post: webmaster@hrnz.co.nz

USA
The United States Trotting
Association (USTA)
Adresse: 6130 S. Sunbury Rd.
US-Westerville, OH 43081-9309
Telefon: +01 614 224 22 91
Web: www.ustrotting.com
E-post: customerservice@ustrotting.com

SLOVENIA
Zveza drustev kasaske 
centrale Slovenije (ZDKCS)
Adresse: Celovška 25, SL-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 51 51 003
Faks: +386 1 51 51 004
Web: www.zveza-kasaska-centrala.si
E-post: info@zveza-kasaska-centrala.si

SPANIA
Federación Española de
Carreras al Trote
Adresse: Ctra. Soller, Km. 3,5
ES-07009 Palma de Mallorca
Telefon: +34 971 460 508
Faks: +34 971 753 013
Web: www.federaciobaleardetrot.com
E-post: info@fbtrot.com

SVEITS – Suisse Trot
Adresse: Les Longs-Prés 1a CP 175
CH-1580 Avenches
Telefon: +41 266 767 630
Faks: +41 266 767 639
Web: www.iena.ch
E-post: trot@iena.ch

SVERIGE – Svensk Travsport (ST)
Adresse: Hästsportens Hus, Solvalla
S-161 89 Stockholm
Telefon: +46 08-627 21 20
Faks: +46 08-627 21 15
Web: www.travsport.se
E-post: kundtjanst@travsport.se

TSJEKKIA
Ceská klusácká asociace
Adresse: Radotínská 69
CZ-15900 Praha 5
Telefon: +420 257 940 250
Faks: +420 257 941 087
Web: www.czetra.cz
E-post: trotting@czetra.cz

TYSKLAND
Hauptverband für Traber-Zucht 
und Rennen e.V. (HVT)
Adresse: Mariendorfer Damm 222-298
DE-12107 Berlin
Telefon: +49 30 743 04 80
Faks: +49 30 743 04 81 50
Web: www.hvt.de
E-post: hvt-info@hvt.de

UNGARN
Hungarian Trotting Stub Book
Adresse: Kincsem Park/Albertirsai ut 2-4
HU-1101 Budapest
Telefon: +36 1 433 05 20
Faks: +36 433 05 56
Web: www.kincsempark.com
E-post: istvan.pecsi@kincsempark.hu

ØSTERRIKE
Zentrale für Traber-Zucht
und Rennen in Österreich
Adresse: Nordportalstrasse 247
AT-1020 Wien
Telefon: +43 1 728 00 46 49
Faks: +43 1 728 00 46 50
Web: www.traberzentrale.at
E-post: office@traberzentrale.at

UTENLANDSKE SENTRALFORBUND
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AFTRET, STINE
Aftret Søndre, 7580 SELBU
Mob: 90809818
Hjemmebane: Leangen

ANDERSEN, ANDERS
Eikhaug 19, 3739 SKIEN
Mob: 46879242
Hjemmebane: Klosterskogen

ANDERSEN, KÅRE
Haneholmv. 275, 3231 SANDEFJORD
Mob: 90587331
Hjemmebane: Jarlsberg

ANDERSSEN, TROND
Bergsundv. 21, 3516 HØNEFOSS
Mob: 90692268 – Tlf: 32130520
Hjemmebane: Drammen

ANTONSEN, CATO
Folkenborgv. 248, 1850 MYSEN
Mob: 91396707 – Tlf: 69890701
Hjemmebane: Momarken

ANTONSEN, GØRAN
Brandsrudveien 6, 1850 MYSEN
Mob: 97015118
Hjemmebane: Momarken

ANTONSEN, MORTEN
Gammev. 2, 2750 GRAN
Mob: 97710781
Hjemmebane: Biri

ASSEV, HEDDA E.
Lågendalsv. 2305, 3282 KVELDE
Mob: 90609921
Hjemmebane: Jarlsberg

AUSTEVOLL, GUNNAR
Grinna Næringspark, Theagata 10,
1739 BORGENHAUGEN
Mob: 48002514
Hjemmebane: Momarken

AUSTEVOLL, ØYVIND
Breisteinv. 285, 5111 BREISTEIN
Mob: 97733016 – Tlf: 55247788
Hjemmebane: Bergen

BACHMANN, GRY VIGDIS
Bakkemoen 21, 4760 BIRKELAND
Mob: 92866005
Hjemmebane: Sørlandet

BENDIKSEN, STINE MARLEN
Røysev. 530, 3530 RØYSE
Mob: 90833103
Hjemmebane: Drammen

BERDALEN, MALENE
Vearåsen 18 A, 3173 VEAR
Mob: 47601594
Hjemmebane: Jarlsberg

BERÅS, ARILD
Travparkveien 30, 
4636 KRISTIANSAND S
Mob: 41567666 – Tlf: 38063345
Hjemmebane: Sørlandet

BJERRING, JAN MARTIN
Gaupev. 9, 3370 VIKERSUND
Mob: 91315790
Hjemmebane: Drammen

BJØRNERØD, KRISTIAN
Bjørnerød, 1615 FREDRIKSTAD
Mob: 45250463
Hjemmebane: Momarken

BLEKKAN, JOMAR
Presthusvn. 71, 7058 JAKOBSLI
Mob: 92038208
Hjemmebane: Leangen

BORG, THOR
Grimestadv. 220, 3160 STOKKE
Mob: 91522050 – Tlf: 33337431
Hjemmebane: Jarlsberg

BRAATEN, KJELL VIDAR
Holtestaulv. 8, 
3800 BØ I TELEMARK
Mob: 90608593
Hjemmebane: Klosterskogen

BRANDT, ROGER
Torperveien 105, 1890 RAKKESTAD
Mob: 91621758
Hjemmebane: Momarken

BRENNE, JENS KRISTIAN
Ilev. 1 A, 1850 MYSEN
Mob: 47626119
Hjemmebane: Momarken

BRINCH, EVY MARIE
Nyrotnesv. 63, 2150 ÅRNES
Mob: 91128144
Hjemmebane: Bjerke

PROFFTRENERREGISTER ATRENERE

A

B
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BRÆKKEN, NORALF P.
Øyåsv. 58, 7224 MELHUS
Mob: 92200963 – Tlf: 72871313
Hjemmebane: Leangen

BUER, PÅL
Skaraslåtten 20 A, 4326 SANDNES
Mob: 95172919 – Tlf: 51688110
Hjemmebane: Forus

BUGGE, VERONIKA
Ervika, 7160 BJUGN
Mob: 91740627
Hjemmebane: Leangen

BØ, ARTHUR
Eikav. 137, 
3804 BØ I TELEMARK
Mob: 41272002
Hjemmebane: Klosterskogen

CARLSEN, MORTEN
Soløyvannsveien 1109, 8020 BODØ
Mob: 91522940
Hjemmebane: Harstad

DAHL, INE ELISABETH
Berganv 127, 3729 SKIEN
Mob: 45007063 – Tlf: 35542752
Hjemmebane: Klosterskogen

DAHLSHAUG, ANNE
Bergli, 7354 VIGGJA
Mob: 41435739
Hjemmebane: Leangen

DALEN, DAG-SVEINUNG
Bråtatomtene 9, 3370 VIKERSUND
Mob: 91870243
Hjemmebane: Drammen

DJØSELAND, KJETIL
Kornv. 8, 4352 KLEPPE
Mob: 90543687
Hjemmebane: Forus

DVERGSDAL, ODD
Kyrkjev. 103, 4360 VARHAUG
Mob: 97188960 – Tlf: 51430881
Hjemmebane: Forus

EGGAN, ATLE
Litjmyrv. 10, 7540 KLÆBU
Mob: 91372355 – Tlf: 73572126
Hjemmebane: Leangen

EGGEN, ARILD
Matrandv. 590, 2235 MATRAND
Mob: 98047814
Hjemmebane: Biri

EGGEN, GUNNAR
Refstadveien 28, 0589 OSLO
Mob: 90797214
Hjemmebane: Bjerke

EGGUM, ODDMUND
Gamnes Gård, 9402 HARSTAD
Mob: 97536771
Hjemmebane: Harstad

EILEFSEN, STIAN
Bråtenesv. 6, 1816 SKIPTVET
Mob: 93042453
Hjemmebane: Momarken

EILERTSEN, SILJE KRISTIN
Kilhusvegen 124, 9402 HARSTAD
Mob: 90552059
Hjemmebane: Harstad

ENGEBRETSEN, VIDAR
Dynge 47, 3300 HOKKSUND
Mob: 92417590
Hjemmebane: Drammen

ENGEBRÅTHEN, CONNIE
Bjurev. 21, 3158 ANDEBU
Mob: 47908945
Hjemmebane: Jarlsberg

ERGA, PER ARVID
Brautv. 471, 4343 ORRE
Mob: 94613604 – Tlf: 51428813
Hjemmebane: Forus

ERGA, TOM
Ergav. 133, 4343 ORRE
Mob: 99046940
Hjemmebane: Forus

ERIKSEN, GEIR ARNE
Grindafjordv. 230, 5570 AKSDAL
Mob: 41205836
Hjemmebane: Forus

ERIKSEN, JOHAN KRINGELAND
Holbekkveien 51, 4886 GRIMSTAD
Mob: 45614675
Hjemmebane: Sørlandet
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FJELLSTAD, EIVIND
Hopsdalsv. 240, 5915 HJELMÅS
Mob: 99364640
Hjemmebane: Bergen

FLÅTEN, GEIR
Hogsnesbakken 34, 3172 VEAR
Mob: 90127780
Hjemmebane: Jarlsberg

FORKERUD, TOM
Nordbysvingen 330, 
2230 SKOTTERUD
Mob: 91815386
Hjemmebane: Biri

FOSSEN, ROBERT S.
Heggev. 15 G, 1481 HAGAN
Mob: 95271024
Hjemmebane: Bjerke

FREMSTAD, MONIKA
Ryggaveien 302, 7130 BREKSTAD
Mob: 93495895
Hjemmebane: Leangen

GARBERG, BJØRN
Brannåsveien 243, 7228 KVÅL
Mob: 92805079 – Tlf: 72852170
Hjemmebane: Leangen

GAUSTAD, JAN RUNE
Pb 2796, 3702 SKIEN
Mob: 95024001
Hjemmebane: Klosterskogen

GJERSTAD, GUNNAR
Eikveien 34 A, 1816 SKIPTVET
Mob: 40288252 – Tlf: 69809629
Hjemmebane: Momarken

GLITTUM, PETTER
Askeskogen 71, 3267 LARVIK
Mob: 98348107 – Tlf: 33120132
Hjemmebane: Jarlsberg

GOTTLING, PER
Vallemyrv. 145, 3946 PORSGRUNN
Mob: 97697124 – Tlf: 35555357
Hjemmebane: Klosterskogen

GRAVDAL, EIVIND
Hanevoldv. 8, 3090 HOF
Mob: 91752598 – Tlf: 33058957
Hjemmebane: Jarlsberg

GRIMSGÅRD, GURI
Folldalsveien 6859, 2560 ALVDAL
Mob: 90571345
Hjemmebane: Biri

GUDMESTAD, GEIR
Fossev. 47, 4346 BRYNE
Mob: 97622364 – Tlf: 51487103
Hjemmebane: Forus

GUNDERSEN, GEIR VEGARD
Rusv. 4, 1482 NITTEDAL
Mob: 90761831 – Tlf: 67071988
Hjemmebane: Bjerke

HAAKENSTAD, KNUT
Haakenstadlinna 41, 2740 ROA
Mob: 48198797 – Tlf: 61321393
Hjemmebane: Biri

HAGEN, TOR IVAR
Snikv. 85, 5545 VORMEDAL
Mob: 95043017
Hjemmebane: Forus

HAGMANN, TORGEIR
Løkkekroken 3, 1815 ASKIM
Mob: 94050515
Hjemmebane: Momarken

HALLE, TOR OLAF
Brunlanesv. 718, 3267 LARVIK
Mob: 91758232
Hjemmebane: Jarlsberg

HALVORSEN, RONNY
Kolåshøyen 13, 5135 FLAKTVEIT
Mob: 95172176 – Tlf: 55186450
Hjemmebane: Bergen

HAMMERSBORG, STEINAR
Svartnesv. 140, 2337 TANGEN
Mob: 90794445
Hjemmebane: Biri

HAMRE, FRODE
Storøyav. 16, 3231 SANDEFJORD
Mob: 91589855
Hjemmebane: Jarlsberg

HANDELAND, KENNETH
Jærv. 800, 4352 KLEPPE
Mob: 97112652
Hjemmebane: Forus

G

H

F
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HANSEN, JAN MORTEN
Bogenv. 91, 3160 STOKKE
Mob: 92060797
Hjemmebane: Jarlsberg

HANSSEN, NORA UDJUS
Haugerudbråtan 47, 3408 TRANBY
Mob: 91114654
Hjemmebane: Drammen

HASLIE, LIV
Granliv. 24, 2211 KONGSVINGER
Mob: 90516211 – Tlf: 63902337
Hjemmebane: Biri

HAUGE, LARS TORE
Langedalen 186, 
5268 HAUKELAND
Mob: 90126765
Hjemmebane: Bergen

HEISHOLT, ALEXANDER
Hanesv. 14, 3729 SKIEN
Mob: 91676347 – Tlf: 35512203
Hjemmebane: Klosterskogen

HELGESTAD, KJETIL
Nystuv. 75, 2848 SKREIA
Mob: 91745999
Hjemmebane: Biri

HELLAND, MAGNUS
Suttervikv. 52, 3731 SKIEN
Mob: 95735007 – Tlf: 35940871
Hjemmebane: Klosterskogen

HOEL, ATLE GUSTAV
Husebyv. 14, 1925 BLAKER
Mob: 41318065
Hjemmebane: Bjerke

HOLM, ERLAND
Dalborgv. 119, 2817 GJØVIK
Mob: 91617770 – Tlf: 61180449
Hjemmebane: Biri

HOLM, HANS CHR.
Postboks 26, 1359 EIKSMARKA
Mob: 99005352
Hjemmebane: Bjerke

HOLM, STEINAR
Eidsv. 346, 1925 BLAKER
Mob: 92224367 – Tlf: 63828302
Hjemmebane: Bjerke

HOLMEN, FINN
Dystlinna 254, 2847 KOLBU
Mob: 95087218 – Tlf: 61163505
Hjemmebane: Biri

HOLMSTRØM, BEATE
Gunnestadv. 14, 3140 NØTTERØY
Mob: 94980611
Hjemmebane: Jarlsberg

HOP, VIDAR
Rakkevikv. 29, 3173 VEAR
Mob: 90565300 – Tlf: 33365441
E-post: v-hop@online.no
Hjemmebane: Jarlsberg

HOVSTØ, STIAN
Austadveien 173, 3748 SILJAN
Mob: 99531297 – Tlf: 35941699
Hjemmebane: Klosterskogen

HUSBYN, FRODE
Ulstadveien 7, 7520 HEGRA
Mob: 47892910 – Tlf: 74820235
Hjemmebane: Leangen

HØITOMT, EIRIK
Gullvingev. 25, 3172 VEAR
Mob: 92688165
Hjemmebane: Jarlsberg

JENSEN, TROND SØHOEL
Stensetv. 114, Lyngås, 
3300 HOKKSUND
Mob: 90545341
Hjemmebane: Drammen

JESSEN, KRISTIN BJØRBÆK
Bjørntvedtv. 130, 3735 SKIEN
Mob: 93464441
Hjemmebane: Klosterskogen

JESSEN, SIMEN BJØRBÆK
Bjørntvedtv. 130, 3735 SKIEN
Mob: 90881916
Hjemmebane: Klosterskogen

JOHANSEN, JAN-IVAR
Gundesøhagen 18, 3039 DRAMMEN
Mob: 48158266 – Tlf: 32813577
Hjemmebane: Drammen

JOHANSEN, KAI
Mogreinav. 255, 2054 MOGREINA
Mob: 90532467
Hjemmebane: Bjerke
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JOHANSEN, PER
Skjellerudveien 167, 2840 REINSVOLL
Mob: 41210223 – Tlf: 61197866
Hjemmebane: Biri

JOHNSEN, LARS
Vikvarvet, 7580 SELBU
Mob: 99505677 – Tlf: 73817240
Hjemmebane: Leangen

JOHNSEN, OLE
Vikvarvet, 7580 SELBU
Mob: 97167764
Hjemmebane: Leangen

JØRGENSEN, ALF-EINAR
Ervik, 9402 HARSTAD
Mob: 41558870 – Tlf: 77077151
Hjemmebane: Harstad

KANSTAD, GRY
Mjellev. 124, 8016 BODØ
Mob: 90556590
Hjemmebane: Harstad

KARLSEN, OVE KENNETH
Tuhagen 23, 4340 BRYNE
Mob: 92463433
Hjemmebane: Forus

KIHLE, GEIR
Arnebergveien 1, 2335 STANGE
Mob: 99500866
Hjemmebane: Biri

KILLINGMO, ERIK
Gunhildrud, 1930 AURSKOG
Mob: 91848307 – Tlf: 63862569
Hjemmebane: Bjerke

KJØSNES, ODD ARNE
Lervik, 7580 SELBU
Mob: 90579913
Hjemmebane: Leangen

KNUTSEN, KARI ANNE
Åbål, 4760 BIRKELAND
Mob: 92443714
Hjemmebane: Sørlandet

KOLLE, LARS ANVAR
Gullvingev. 11, 3172 VEAR
Mob: 92497271
Hjemmebane: Jarlsberg

KOLNES, SIGBJØRN
Skolsegglia 59 A, 
2019 SKEDSMOKORSET
Mob: 98135465
Hjemmebane: Bjerke

KRISTIANSEN, HENRY
Vesthagen 101, 5268 HAUKELAND
Mob: 91778329 – Tlf: 55243921
Hjemmebane: Bergen

KROGH-HANSSEN, KAROLINE
Myhrev. 192, 3330 SKOTSELV
Mob: 90931674
Hjemmebane: Drammen

KRUSE, ØYSTEIN
Gjeldstadveien 1,  
3092 SUNDBYFOSS
Mob: 95048180
Hjemmebane: Jarlsberg

KVIKNE-MOE, ANNE
Holla, 7200 KYRKSÆTERØRA
Mob: 95126879
Hjemmebane: Leangen

KVIKSTAD, JØRN MORTEN
Postboks 110, 2836 BIRI
Mob: 45600535 – Tlf: 61185479
Hjemmebane: Biri

KAASA, ARILD
Løkeveien 338, 3160 STOKKE
Mob: 92889787 – Tlf: 33339493
Hjemmebane: Jarlsberg

LANDAAS, JAN ERIK
Lægdene 3, 5096 BERGEN
Mob: 92462580
Hjemmebane: Bergen

LARSEN, BJØRN
Bjunegrenda 14, 3174 REVETAL
Mob: 45608090 – Tlf: 33365720
Hjemmebane: Jarlsberg

LINDBAK, TROND
Elton Gård, Øverbyv. 278, 
2830 RAUFOSS
Mob: 45604926
Hjemmebane: Biri
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LINN, EINI S.
Tjønnåsv. 6, 3803 BØ I TELEMARK
Mob: 97778181
Hjemmebane: Klosterskogen

LODE, ELIN
Borev. 3, 4352 KLEPPE
Mob: 92219332 – Tlf: 51421414
Hjemmebane: Forus

LURA, GAUTE
Bergås 103, 5912 SEIM
Mob: 95859455
Hjemmebane: Bergen

LØVDAL, KJELL
Ubergsveien 80, 4985 VEGÅRSHEI
Mob: 90018678
Hjemmebane: Sørlandet

MALMIN, KRISTIAN
Bergsundveien 21, 3516 HØNEFOSS
Mob: 91858646
Hjemmebane: Drammen

MATHISEN, KIM
Altonav. 13, 2836 BIRI
Mob: 91792841
Hjemmebane: Biri

MELBY, INGE
Dållåveien 11, 7320 FANNREM
Mob: 91914138
Hjemmebane: Leangen

MICHELSEN, CATO
Beinteg. 5, 3221 SANDEFJORD
Mob: 90791474
Hjemmebane: Jarlsberg

MIDTFJELD, PER OLEG
Postboks 272, 1851 MYSEN
Mob: 91334344
Hjemmebane: Momarken

MIKKELBORG, OLAV
Kløvberget Terrasse 4 G, 
2032 MAURA
Mob: 90693570 – Tlf: 63994754
Hjemmebane: Bjerke

MIKKELSEN, GEIR
Reevegen 37 A, 4340 BRYNE
Mob: 40408586
Hjemmebane: Forus

MJØLNERØD, JAN ROAR
Mjølnerød, 1763 HALDEN
Mob: 41541110 – Tlf: 69178697
Hjemmebane: Momarken

MOEN, HEIDI
Austsidev. 1920, 2937 BEGNA
Mob: 47013743
Hjemmebane: Biri

MOEYKENS, BRETT
Rindalslina 2046, 
6658 RINDALSSKOGEN
Mob: 90477654
Hjemmebane: Leangen

NILSEN, ARNE
Olav Magnussonsvei 1,  
7046 TRONDHEIM
Mob: 97600370 – Tlf: 73913488
Hjemmebane: Leangen

NILSEN, DAG SANDØ
Stokkedalsveien 237, 
7057 JONSVATNET
Mob: 41328488 – Tlf: 73839853
Hjemmebane: Leangen

NORDTØMME, KARL OVE
Midteggen 17, 7078 SAUPSTAD
Mob: 41613793
Hjemmebane: Leangen

OLSEN, CLAUS
Stuajordet 229, 5262 ARNATVEIT
Mob: 91311884 – Tlf: 55242320
Hjemmebane: Bergen

OLSEN, MAGNE
Kvenildstrøa 53, 7093 TILLER
Mob: 90165178 – Tlf: 72886049
Hjemmebane: Leangen

OLSEN, SIV AILIN
Vinnesgt. 55, 3057 SOLBERGELVA
Mob: 90621339
Hjemmebane: Drammen

OPHEIM, ANDREAS
Midtstien 15, 2750 GRAN
Mob: 91310541
Hjemmebane: Biri
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OTTERSEN, MORTEN M.
Hanum 14, 2322 RIDABU
Mob: 93035923
Hjemmebane: Biri

PEDERSEN, MORTEN A.
Kongsvingerveien 1821,
2160 VORMSUND
Mob: 90168293
Hjemmebane: Bjerke

RAAB, JAN-ARNE
Mellebyv. 114, 1719 GREÅKER
Mob: 90883968
Hjemmebane: Momarken

RASMUSSEN, ANNE GRETE
Postboks 38, 3167 ÅSGÅRDSTRAND
Mob: 92229269
Hjemmebane: Jarlsberg

RINGHEIM, FRANK
Almåsgrenda 1, 5109 HYLKJE
Mob: 91138395
Hjemmebane: Bergen

ROE, KJETIL
Roev. 107, 3803 BØ I TELEMARK
Mob: 91313738 – Tlf: 35953593
Hjemmebane: Klosterskogen

ROMTVEIT, LARS O.
Lørgev. 36, 3185 SKOPPUM
Mob: 92490499 – Tlf: 33070499
Hjemmebane: Jarlsberg

RUTTENBORG, ØYVIND
Øverbygdsv. 621, 2836 BIRI
Mob: 41456276
Hjemmebane: Biri

RØNNINGEN, BJØRN H.
Tillerbruveien 170, 7092 TILLER
Mob: 98886263
Hjemmebane: Leangen

SAGHOLEN, ODD ARNE
Vardev. 109, 1850 MYSEN
Mob: 90137395 – Tlf: 69891739
Hjemmebane: Momarken

SCHEM, ESPEN A.
Rusveien 4, 1482 NITTEDAL
Mob: 92810284
Hjemmebane: Bjerke

SELE, KJELL
Kirkev. 55, 4055 SOLA
Mob: 92246943 – Tlf: 51656414
Hjemmebane: Forus

SEM, PÅL
Bålettbakken 11, 3340 ÅMOT
Mob: 97112510 – Tlf: 32783061
Hjemmebane: Drammen

SJONER, ARVE
Åsv. 340, 7224 MELHUS
Mob: 48293940
Hjemmebane: Leangen

SKOFSRUD, TROND
Totorpv. 220, 1860 TRØGSTAD
Mob: 90945542 – Tlf: 69825592
Hjemmebane: Momarken

SKÅRNES, ANETTE
Ormstadveien 9, 2040 KLØFTA
Mob: 94886304
Hjemmebane: Bjerke

SOLBERG, KAROLINE LUND
Villav. 4, 1850 MYSEN
Mob: 90233256 – Tlf: 69892061
Hjemmebane: Momarken

SOLBERG, TOM ERIK
Oscarsgt. 9, 3725 SKIEN
Mob: 95096592
Hjemmebane: Klosterskogen

SOLHUS, ATLE
Gjølmeslien, 7300 ORKANGER
Mob: 90564274 – Tlf: 72482987
Hjemmebane: Leangen

STANGELAND, GEIR
Skjævelandsv. 66, 4322 SANDNES
Mob: 91101296
Hjemmebane: Forus

STARENG, JANE HELEN
Tollmo 23, 3740 SKIEN
Mob: 90609300
Hjemmebane: Klosterskogen

STASTAD, HAAVEL O.
Bjørge Gård, Oslolinna 307, 
2750 GRAN
Mob: 41783824 – Tlf: 61332170
Hjemmebane: Biri
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STEINSETH, BJØRN
Sjølivegen 91, 2340 LØTEN
Mob: 90792359
Hjemmebane: Biri

STENBERG, GLENN KRAMER
Storgt. 109, 3060 SVELVIK
Mob: 92093956
Hjemmebane: Drammen

STENSEN, ANDRE H.
Øverbygdsvegen 1, 2836 BIRI
Mob: 97657273 – Tlf: 61172907
Hjemmebane: Biri

STILLERUD, JOHN
Solumv. 38, 3533 TYRISTRAND
Mob: 97089485 – Tlf: 32139357
Hjemmebane: Drammen

STORDAL, ALF
Gamle Jarenvei 81,
1339 VØYENENGA
Mob: 90617606
Hjemmebane: Bjerke

STORETVEDT, ODD
Breisteinv. 2, 5111 BREISTEIN
Mob: 91185190 – Tlf: 55248517
Hjemmebane: Bergen

STORHAUG, KRISTIAN
Postboks 5480, 9496 HARSTAD
Mob: 97076186
Hjemmebane: Harstad

STORÅS, HANS WILHELM
Grindavegen 36, 2032 MAURA
Mob: 95749866
Hjemmebane: Bjerke

SVENSTAD, JO
Fosslivegen 40, 2843 EINA
Mob: 99537048
Hjemmebane: Biri

SØRVIK, MARTINE O.
Nedre Hagaveg 683, 2150 ÅRNES
Mob: 97079696
Hjemmebane: Bjerke

SØVIK, LARS M.
Hunsrødgrenda 26,
3241 SANDEFJORD
Mob: 90791507
Hjemmebane: Jarlsberg

TALBOT, ANETTE DOBLOUG
Solbergv. 115-117, 
3070 SANDE I VESTFOLD
Mob: 99778477
Hjemmebane: Jarlsberg

TENGSAREID, ÅSBJØRN
Hunsrødsvingen 5,
3241 SANDEFJORD
Mob: 91586639 – Tlf: 51669588
Hjemmebane: Jarlsberg

THINGSTAD, LASSE
Kantarellveien 14, 3271 LARVIK
Mob: 91003833
Hjemmebane: Klosterskogen

THYGESEN, JENNY
Reddalsv. 264, 4886 GRIMSTAD
Mob: 97094629
Hjemmebane: Sørlandet

TJOMSLAND, ØYSTEIN
Skytterv. 29, 4640 SØGNE
Mob: 93234431
Hjemmebane: Sørlandet

TOLLEFSEN, GUNLEIF
Draugv. 60, 4314 SANDNES
Mob: 92402553
Hjemmebane: Forus

TOTLAND, TORE
Rundhovde, 
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Mob: 90921200 – Tlf: 55190022
Hjemmebane: Bergen

TRÆLNES, TOMMY
Hunstadv. 134 A, 8022 BODØ
Mob: 95873460
Hjemmebane: Harstad

TVEDT, ROLF
Skarsv. 85, 5911 ALVERSUND
Mob: 90209786 – Tlf: 56352002
Hjemmebane: Bergen

UNDEM, JOHAN HERBJØRN
Fjærekilv. 126, 3729 SKIEN
Mob: 90663607 – Tlf: 35945725
Hjemmebane: Klosterskogen
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VIKAN, PETTER A.
Kvithammer, 7512 STJØRDAL
Mob: 92209711 – Tlf: 74825578
Hjemmebane: Leangen

WAALER, JAN KRISTIAN
Damtjernv. 78, 3175 RAMNES
Mob: 99293790
Hjemmebane: Jarlsberg

WALLEVIK, ODDMUND
Klaputvegen 153, 1960 LØKEN
Mob: 92828868 – Tlf: 63851717
Hjemmebane: Bjerke

WALSØE, ROAR
Skavdalsveien 72, 7160 BJUGN
Mob: 93458947 – Tlf: 73517028
Hjemmebane: Leangen

WASSBERG, OVE
Sandslimarka 8, 5254 SANDSLI
Mob: 91774809 – Tlf: 55227801
Hjemmebane: Bergen

WEBERG, SVEN OLAV
Bråtnesv. 44, 1816 SKIPTVET
Mob: 91158310 – Tlf: 69808764
Hjemmebane: Momarken

WESSEL, MARTINE
Rørkollgrenda 72, 3160 STOKKE
Mob: 93236061
Hjemmebane: Jarlsberg

WIIG, RUNE
Ørnehaugen 9 B, 4340 BRYNE
Mob: 91878056 – Tlf: 51480006
Hjemmebane: Forus

WOLDEN, ANDERS LUNDSTRØM
Postboks 194, Økern, 0510 OSLO
Mob: 98875470
Hjemmebane: Bjerke

WRIGHT, ASBJØRN
Nylenna 15, 3057 SOLBERGELVA
Mob: 46846053
Hjemmebane: Drammen

ØDEGAARD, KNUT ARNE
Stokkebekkv. 106, 1816 SKIPTVET
Mob: 98065932 – Tlf: 69808307
Hjemmebane: Momarken

ØSTRE, OLE JOHAN
Glørudv. 165, 1880 EIDSBERG
Mob: 47807737
Hjemmebane: Momarken

AARLIE, RENATE
Gomnesv. 252, 3530 RØYSE
Mob: 45465380
Hjemmebane: Drammen
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Kontakta oss:

TEL BJÖRN AXELSSON

+46 705 - 879 879
E-POST:

bjorn@yesbox.se

TEL KRISTINE STØEN KIVLE

+47 952 575 73
E-POST:

kristine@yesbox.se
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EGGEN, TOR ARNE
Fossvegen 116,
7236 HOVIN I GAULDAL
Mob: 90949107
Hjemmebane: Leangen

EINANG, MORTEN
Hauganveien 344, 3178 VÅLE
Mob: 90601990 – Tlf: 61342360
Hjemmebane: Jarlsberg

ENGEVOLD, OLA
Pilgrimsvegen 15, 2337 TANGEN
Mob: 99014669 – Tlf: 62582010
Hjemmebane: Biri

FOSSEN, STIG INGAR
Vierkjerrkroken 56, 1930 AURSKOG
Mob: 90127615 – Tlf: 63862040
Hjemmebane: Bjerke

GLEMMESTAD, MARIANN T.
Søre Stasjonsv. 5b, 2660 DOMBÅS
Mob: 45676113
Hjemmebane: Biri

GRAVROK, KRISTIN LARSEN
Åsvangv. 623, 2332 ÅSVANG
Mob: 95047110
Hjemmebane: Biri

HAUGLAND, LISA CHRISTINE
Lundemov. 50, 3760 NESLANDSVATN
Mob: 95781656
Hjemmebane: Klosterskogen

JENSEN, NADJA
Lorvikv. 889, 7710 SPARBU
Mob: 92298674
Hjemmebane: Leangen

JOHANSEN, LISA RANITA
Hellandsjøveien 1430,
7206 HELLANDSJØEN
Mob: 93210101
Hjemmebane: Leangen

KLEVELAND, ANNE CATRINE
Kleveland 7, 4646 FINSLAND
Mob: 97194355
Hjemmebane: Sørlandet

LANDSEM, MARIANNE
Fossvegen 116,
7236 HOVIN I GAULDAL
Mob: 91310869
Hjemmebane: Leangen

LURA, MORTEN
Sandeveien 104, 3185 SKOPPUM
Mob: 93618015
Hjemmebane: Jarlsberg

MARTINSEN, HARALD
Nakkerudalleen 45 A, 
3533 TYRISTRAND
Mob: 91677276 – Tlf: 32129189
Hjemmebane: Drammen

NORDBOTTEN, GEIR
Stokke Ravei 620, 3160 STOKKE
Mob: 98029980
Hjemmebane: Jarlsberg

NYBORG, OLE TOM
Folkholgutua 121, 2335 STANGE
Mob: 99744310
Hjemmebane: Biri

OLSSON, DIANA L.
Katralveien 191, 1814 ASKIM
Mob: 97931954
Hjemmebane: Momarken

OPHEIM, TOR
Frisli, Løkendalsvegen 22,
2385 BRUMUNDDAL
Mob: 41296534
Hjemmebane: Biri

OVLIEN, MARIAN
Nedre Mangen vei 1296, 
1930 AURSKOG
Mob: 96232149
Hjemmebane: Bjerke

PETTERSEN, ASLE T.
Ibestadv. 2376, 9450 HAMNVIK
Mob: 41286712
Hjemmebane: Harstad

ROSTEN, LAGE
Gautestadvegen 4, 4735 EVJE
Mob: 90644444
Hjemmebane: Sørlandet
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RUNDHAUGEN, TORMOD
Hennungvegen 3, 2760 BRANDBU
Mob: 48060894 – Tlf: 61337212
Hjemmebane: Biri

SELJORD, INGVILD
Solbergveien 259, 1480 SLATTUM
Mob: 93470156
Hjemmebane: Bjerke

STRAND, KATHRINE
Espelandveien 395, 4308 SANDNES
Mob: 92209229
Hjemmebane: Forus

SØNSTEGÅRD, MONICA
Skaugeveien 26, 1708 SARPSBORG
Mob: 97599383
Hjemmebane: Momarken

ØVERDAL, JAN KRISTIAN
Valnes Gård, 3750 DRANGEDAL
Mob: 94780254
Hjemmebane: Klosterskogen
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ARNESEN, KNUT O.
Hammerenvn. 115, 1912 ENEBAKK
Mob: 90103584 – Tlf: 64926178
E-post: knutoarn@online.no

ARNESEN, MORTEN
Myrveien 14, 1482 NITTEDAL
Mob: 90760972
E-post: morten.arnm@gmail.com

BJØRDAL, JAN
Kjølåsvegen 63, Hauane 2,
6200 STRANDA
Mob: 41472237
E-post: normbj@online.no

BJØRNSEN, JOHNNY
Teksleåsen 49c, 3231 SANDEFJORD
Mob: 97655061 – Tlf: 33776498
E-post: b.johnny.b@hotmail.com

BREKSTAD, KJELL IVAR
Vardebergvegen 476, 2337 TANGEN
Mob: 91115734 – Tlf: 35956120
E-post: kibrekstad@gmail.com

DURANT, YVONNE
Vestbysvingen 14, 3039 DRAMMEN
Mob: 45289798
E-post: littlebabafarm@gmail.com

ELLEFSEN, TOR WIGGO
Brunlaveien 109, 3294 STAVERN
Mob: 94248247
E-post: brunlaracing@gmail.com

ERICHSEN, CATHRINE
Vollsveien 132, 1358 JAR
Mob: 90614833 – Tlf: 67147111
E-post: cathrine.erichsen@gmail.com

FORSTH, WAILA
Granholt Gård, Dalsroaveien 63, 
3158 ANDEBU
Mob: 90789724 – Tlf: 33443200
E-post: wailaforsth@hotmail.com

FRETHEIM, JACOB H
Lerpeveien 66b, 3036 DRAMMEN
Mob: 90650623 – Tlf: 32880001
E-post: jacob.fretheim@eikgalopp.no

HANSEN, ANNIKE BYE
Eiksveien 53, 1359 EIKSMARKA
Mob: 41405784
E-post: annikebyehansen@hotmail.no

HANSEN, JENNY B
Fredheimlia 63, 1362 HOSLE
Mob: 93425465 – Tlf: 67141885
E-post: j-hansen@online.no

HAUGEN, RUNE
Skaug Regnskap og Økonomi,
Postboks 469, 1373 ASKER
Mob: 90101205 – Tlf: 32812244
E-post: 
runehaugenracing@gmail.com

HOLDEN, SIV HANNE
Kolbulinna 389, 2850 LENA
Mob: 92441686 – Tlf: 22554227
E-post: courtesy16@yahoo.no

HOLM, STEINAR
Eidsvegen 346, 1925 BLAKER
Mob: 92224367
E-post: tohagelu@online.no

HYLDMO, ARE
Ringkroken 2, 1356 BEKKESTUA
Mob: 98416712 – Tlf: 67104427
E-post: arehyldmo@hotmail.com

LANGVAD, TOLLEF
Konglefaret 77, 1359 EIKSMARKA
Mob: 90013303 – Tlf: 67141829
E-post: t_langvad@hotmail.com

LILJA, SVEN-ERIK
Eventyrveien 8, 1482 NITTEDAL
Mob: 91128896 – Tlf: 67071412
E-post: sveneriklilja123@gmail.com

LINDSTØL, JENS ERIK
Nautenesveien 10, 4950 RISØR
Mob: 92239476
E-post: lindstolracing@hotmail.com

NEUROTH, WIDO
Wido Neuroth AS, Kveldsrovn. 8b, 
1368 STABEKK
Mob: 92020319 – Tlf: 67537176
E-post: wido@neuroth.no

NORDBYE, PÅL JØRGEN
Sørkedalsveien 888, 0758 OSLO
Mob: 92220051 – Tlf: 22499127
E-post: paa-jn@online.no
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PETERSEN, NIELS
Vakåsveien 18, 1395 HVALSTAD
Mob: 98854145
E-post: niels@npracing.no

ROBERTZ, MARIA
Hæreberget 25, 3330 SKOTSELV
Mob: 48290808 – Tlf: 32756209
E-post: robertzmaria@gmail.com

SLETTEMARK, CATHRINE WITSØ
Staden 16, 2022 GJERDRUM
Mob: 41420442
E-post: cathwit@online.no

SMITH, DAVID
Nordjordkroken 10, 3483 KANA
Mob: 93612639 – Tlf: 32798515
E-post: kris-sm@online.no

SMITH, TINA
Fururabben 21 b, 1361 ØSTERÅS
Mob: 98830346
E-post: tina.smith-77@hotmail.com

SOMA, HALLVARD
Nordveien 21, 1358 JAR
Mob: 92227318
E-post: hasoma@online.no

SWARTLING, KJELL ERIK
Ovenbakken 52b, 1361 ØSTERÅS
Mob: 92098704 – Tlf: 67145190
E-post: keswartling@nordisk.no

TORGERSEN, WERA
Solberg, Vikveien 438, 3180 NYKIRKE
Mob: 98635397 – Tlf: 33078571
E-post: weratorgersen@gmail.com

TØNNESSEN, GERD
Mauraveien 105, 2032 MAURA
Mob: 97147131 – Tlf: 63993939
E-post: gerdtoen@hotmail.com

VERGARA, ISIDRO
Østeråsen 11, 1361 ØSTERÅS
Mob: 93059537 – Tlf: 67148577
E-post: evergara@online.no
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AUEN, SIRI KOLFLAATH
Auenvegen 260, 3947 LANGANGEN
Mob: 93889908 – Tlf: 33190888
E-post: siri_k_auen@msn.com

BAKKEN, HELLE
Løvåsveien 02, 3531 KROKKLEIVA
Mob: 95094259  
E-post: hellebakken82@hotmail.com

DE MORA, ANNIE
Kleivveien 45b, 1356 BEKKESTUA
Mob: 41256755  
E-post: annie.demora@gmail.com

HESTAD, WENCHE
Lystadveien 42, 1816 SKIPTVET
Mob: 97110060
E-post: wenche.hestad@live.no

JEGARD, WIBECKE
Eiksveien 94a, 1361 ØSTERÅS
Mob: 91861544
E-post: stallbecky@gmail.com

KARLSEN, ARNE O
Bollerødveien 30, 3179 
ÅSGÅRDSTRAND
Mob: 90143820 – Tlf: 33380855
E-post: karsom@online.no

MATHISEN, GINA
Boroaveien 8, 3158 ANDEBU
Mob: 92889364
E-post: ginkma@online.no

NAUSTDAL, GUNNHILD
Eiksveien 94b, 1359 EIKSMARKA
Mob: 92039414
E-post: gnaus@online.no

RÅDSTOGA, HANNE
Brurbergveien 13, 3405 LIER
Mob: 97040701
E-post: hannestoga@gmail.com

SOMMERFELT, CAROLINE
Bollerødveien 40, 3179 
ÅSGÅRDSTRAND
Mob: 48294007
E-post: sommerfelt1@hotmail.com

TANDBERG, LISE
Kjørkevegen 31, 2730 LUNNER
Mob: 92618981 – Tlf: 22494117
E-post: hansidamats@yahoo.com

TØNNESSEN, JAN
Mjønerudvegen 125, 1923 SØRUM
Mob: 91175952 – Tlf: 63829020
E-post: jeton@online.no
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ØNSKER DU Å ANNONSERE
I DNTs TRAVINFO 2018!

DET NORSKE TRAVSELSKAP • BANEPRESENTASJONER  

TERMINLISTE • LØPSDAGER • STORLØP • REGLEMENT 

ADRESSER • TRENERE • KUSKER OG MYE MYE MER!

DNTs TRAVINFO

Det perfekte sted å annonsere om du vil treffe hele målgruppen samlet!
5000 eksemplarer deles ut GRATIS!
Pdf tilgjengelig for alle på internett, også til nedlastning! GRATIS!
Din annonse vil bli lagt merke til både på trykk og digitalt!
Levetid på 1 år!

KONTAKT: Sax Media & Design as

v/ Jarle Hansen – jarle@saxmedia.no

928 21 103 / 22 95 62 71

VI DESIGNER GJERNE

ANNONSEN FOR DEG!
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Hester er utsatt for sykdommer og skader 
som krever veterinærbehandling. Derfor er 
det så viktig med en god forsikring.

Ved kjøp av plussforsikring hos oss kan du 
velge mellom forsikringssum på 75 000 eller 
100 000 kroner per år. Du kan også velge 
egenandel.

Ring oss på 03100, se gjensidige.no/hest eller 
kom innom et av kontorene våre.

Hestesportens 
forsikringsselskap
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NORGES

Anbefalt avFølg oss på

@agrianorge
www.agria.no

En god forsikring består av
kunnskap og engasjement

Agria Dyreforsikring har forsikringsløsninger for alle hester.  
  De er utformet slik at du kan sette sammen den forsikringen 

som passer deg og hesten din best. Våre forsikringsagenter på hest 
hjelper deg gjerne, ta kontakt direkte!

Østlandet
Mariann Christoffersen 
Tlf. 900 53 731 
Anja Huserbråten 
Tlf. 977 33 121
Cecilia Wallin 
Tlf. 900 78 083
Anne-Stine N. Bakke 
Tlf. 913 52 975
Majken H. Amundsen 
Tlf. 977 67 330

Sørlandet
Elizabeth Nordhammer
Tlf. 997 54 808

Vestlandet
Arne Hamre 
Tlf. 911 05 640

Midt Norge 
Sissel Hvitsand 
Tlf. 920 80 698
Aasa Kristin Sandøy
Tlf. 413 35 969


