
 

ENDELIG PROTOKOLL 

Side 1 av 4 

 

  Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 1/22 

Microsoft Teams 
28. januar 2022 

 
Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Jenny Ernström, Margrete 
Dysjaland, Roy Kristiansen og Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem).  
 
Ingolf Herbjørnrød deltok ikke under sak 4-1/22 samt alle orienteringssakene unntatt sak 4 og 12. 
Jenny Ernstrøm deltok ikke under orienteringssakene 7-11.  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, seniorrådgiver Tore Kristiansen og 
regnskapskonsulent Tove Skapalen.  
 
Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under sakene 1-1/22, 3-1/22 og orienteringssakene  
2, 7, 9 og 10. 
Forbundsleder i Midt-Norge Travforbund, Asbjørn Opdal deltok under orienteringssak nr. 9. 
 
 
Saker til behandling: 
Sak 1-1/22  Budsjett 2022 

Det vises til tidligere styrebehandlinger om budsjett 2022, sak 2-12/21 og 4-14/21.  
Administrasjonen presenterte sitt forslag til budsjett for 2022.  
 
For 2021 ble det budsjettert med et underskudd på 25 mill. kr som skulle finansieres 
med overskuddet fra 2020-årsregnskapet som var 69,2 mill. kr. Med ekstra midler 
som ble overført fra Norsk Rikstoto (NR) under 2021, 18 mill. kr samt 
kostnadsbesparelser, vil årsregnskapet 2021 vise et betydelig bedre resultat enn 
budsjettert.   
 
Driftstilskuddet fra NR er redusert med 1,3 mill. kr. Det er imidlertid en klar 
forventning at NR skal klare sitt budsjettmål for 2022, og med en sterk avslutning på 
fjoråret er det også en forventning om at DNT vil bli tilført ekstra midler. Med dette 
som bakteppe la administrasjonen også i år frem budsjettforslag med et underskudd 
på 25 mill. kr.  
 
Forslaget innebærer at aktiviteter og tilskudd som eksempelvis Til Start, lokal- 
kjøringer/premiekjøringer, banebidrag, DU-midler til ny-investeringer, driftstilskudd 
til forbundene m.m. ivaretas på samme nivå. I tillegg er det avsatt midler til DNTs nye 
rekrutteringstiltak, «Aktivitetsstall».  
 
Angående premier så er det totalt lagt opp til en samlet premieutbetaling på kr 
221.443.000 inklusive oppdretterpremier. I dette beløpet er ikke banenes 
egenfinansiering inkludert. I tillegg foreligger det også forslag om å overføre deler av 
mønstringsløpspotten til premier. Dette vil bli styrebehandlet i DNT 24. februar. 
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Styret diskuterte budsjettforslaget og gjorde sammen med administrasjonen, en 
mindre endring i forhold til forslaget. Endringen omhandler tidligere styrevedtak, sak 
11-13/21, der stillingsprosenten knyttet til ny avlsressurs ble redusert til 50%.  
 
Styret ber administrasjonen utarbeide handlingsplan som legges frem på neste 
styremøte.  
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjett for 2022, inklusiv fordeling av 
storløpsmidler. 
 

Sak 2-1/22 Møteplan 1. tertial 2022 
Administrasjonen la frem forslag til møtekalender 1. tertial 2022, inkludert 
begrunnelse for valg av møtedatoer. Forslaget er i hovedsak påvirket av lovpålagte 
frister ifm. DNTs generalforsamling 2022. Styrets møteplan legger også premisset for 
møtedatoer for hhv. DNTs Kontrollkomité og Lovkomité.  
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtar følgende møteplan for ordinære styremøter under 1. tertial 2022: 

• Torsdag 24. februar kl. 16 (digitalt møte) 
• Fredag 25. mars kl. 16 (digitalt møte) 
• Fredag 1. april kl. 16 (digitalt møte) 
• Fredag 29. april (Thon Hotel Oslo Airport) 

 

Sak 3-1/22 Mønstringsløpsordningen 
Det vises til styresak 12-13/21 der administrasjonen skal utarbeide saksunderlag med 
forslag til eventuelle endringer til møte i Avlskomiteen, som deretter gir sitt råd til 
styret.  
 
Avlskomiteen behandlet saken under sitt møte 24. januar. Administrasjonen la frem 
forslag til endringer der innspill, inkludert styrets signaler fra ovennevnte styremøte 
var hensyntatt. Avlskomiteen vurderte forslagene og støttet grunntanken om at 
midler overføres fra mønstringsløp til premier der målsettingen om økt startprosent 
særlig må hensyntas. Komiteen anbefalte at begge raser godtgjøres for ett godkjent 
mønstringsløp der resterende del av mønstringsløpsbudsjettet overføres til premier 
og benyttes i tråd med administrasjonens forslag. For varmblods betyr det økte 
premier i DNTs Unghestserie og andre løp forbeholdt norskfødte tre-åringer. For 
kaldblodets del vil tre-åringene konkurrere i premieskala 200 i perioden 1. mars – 31. 
august dersom løpets opprinnelige premieskala er under 200, samt tilføre mer midler 
i overgangen fra 3 til 4-årssesongen som en forlengelse av DNTs Unghestserie.  
 
Styret ønsker å høre organisasjonens syn i denne saken. Det legges derfor opp til et 
Landsråd 17. februar. Høringsinnspill fra travlagene sendes eget travforbund. 
Mønstringsløpssaken vil også diskuteres med de samarbeidende organisasjonene i 
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dialogmøte 9. februar. Saken skal deretter endelig styrebehandles 24. februar. 
 
Styrets vedtak: 
Avlskomiteens forslag, inkludert saksunderlag fra administrasjonen, sendes ut på 
høring i organisasjonen og behandles på møte i Landsrådet 17. februar før endelig 
styrebehandling 24. februar.   
 

Sak 4-1/22  Innspill til Lovkomiteen 
Administrasjonen har notert seg flere potensielle endringsforslag som skal vurderes 
videre både internt i administrasjonen og i samarbeid med Lovkomiteen. Enkelte av 
disse er av politisk og verdimessig karakter. Administrasjonen ba om styrets 
vurdering samt innspill til nye saker som bør vurderes.  
 
Styret drøftet saken og ga sine innspill til det videre arbeidet 
 
Styrets vedtak: 
Styret ga innspill til Lovkomiteens arbeid med DNTs generalforsamling 2022. 
 

 
Sak 5-1/22  Bjerke Travbane Eiendom AS 

Styreleder fremmet og begrunnet forslag om å nedsette en prosjektgruppe for å 
utrede og vurdere salg av hele Bjerke Travbane. De øvrige styremedlemmene ga 
uttrykk for at tidligere vedtatt prosess om en helhetlig utvikling av Riksarenaen 
Bjerke Travbane skulle videreføres, og ønsket således ingen ny utredning. 
Styremedlem Kristiansen fremmet følgende motforslag: Det skal ikke nedsettes en 
prosjektgruppe for å utrede og vurdere salg av hele Bjerke Travbane. 
 
Det ble votert over forslagene som fikk følgende resultat: 
 
Ja til prosjektgruppe: Erik Skjervagen (1 stemme) 
Nei til prosjektgruppe: Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Jenny Ernstrøm, 
Margrete Dysjaland og Roy Kristiansen (5 stemmer) 
 
Styrets vedtak: 
Det skal ikke nedsettes en prosjektgruppe for å utrede og vurdere salg av hele 
Bjerke Travbane. 
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Orienteringssaker:  
1. Protokoll fra styremøte nr. 14/21 
2. Status Hest pr. 31.12.21  
3. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 6.12.21  
4. Møte med LMD 18.1.22  
5. Sportssystemet 
6. Totonor Eiendom AS  
7. Norsk Trav AS  
8. Hest i trafikken 
9. Varig Orkla Arena  
10. DNTs Avlsfond  
11. Henvendelse fra Oslo Travklubb  
12. Oppdretterseminaret 

 
 
 

 
Oslo 28. januar 2022 

 
 

Styret i DNT 
 
 
 
 

 
 
Erik Skjervagen        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 
 

Jenny Ernström     Margrete Dysjaland              Roy Kristiansen  
Styremedlem       Styremedlem                            Ansattes representant 
          
                                   
 
 
Kjell Aage Øie-Kjølstad 
1. varamedlem 


