REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 2018
SØRLANDETS TRAVPARK LØRDAG 22. OG SØNDAG 23. SEPTEMBER
Agder Travforbund, Rogaland Travforbund og Vestenfjeldske Travforbund

LØRDAG
Forbundsleder i Agder, Rune Upsahl ønsket velkommen.

Presentasjoner fra driftsselskapene
Sørlandets Travpark v/daglig leder Kjetil Olsen
Den store parkeringsplassen er solgt fra Kristiansand Næringsselskap til Dyreparken, og det kan skape
utfordringer for travparken. ST har rett til adkomst til hovedinngangen, men det kan bli en smal vei
inn. Dyreparken vurderer å sperre av resten av området og bruke det til betalt parkering året rundt.
Omsetningen i regionen ligger 12,2 % bak 2017-tallene, og regnskapet viser minus 370 000 kr per juli.
285 000 kr av disse er redusert provisjon, og det er også store avvik i forhold til budsjett på
elektrisitet og travskole.
Travparken har iverksatt ulike tiltak for å styrke sporten i regionen. «Sørlandsmesterskapet» er et løp
for lokalt trente hester som kvalifiserer seg gjennom å starte på hjemmebane, mens «Ford Bay Autotouren» belønner hester som starter ofte på Sørlandets Travpark. Tre starter gir en Twist-pose, fem
starter en middag på stallkroa, sju starter en bilvask, ti starter et dekken, og tretten starter en
utenlandstur.
Det jobbes aktivt mot media, og så langt i år har det vært 107 saker i lokalsporten i
Fædrelandsvennen. Det er også laget flere reklamefilmer som er spredd i sosiale medier.
For 2019 planlegges det en omlegging av matkonseptet i restauranten, der buffeten fjernes på
vanlige løpsdager. Det jobbes også med å utvikle flere messekonsepter.
Bergen Travpark v/daglig leder Atle Lundgren Hansen
Etter rekordomsetning i 2017 har den falt med 36 millioner kroner i 2018, som utgjør 380 000 kr i
tapt provisjon. Prognosen for Bergen Travpark AS viser et underskudd for 2018 på 600 000 kroner, så
det er tøffe tider.
1. juli ble det ansatt en ny markeds-/salgsansvarlig, og det er tatt grep for å få folk til banen. Et tiltak
med middag for to personer for 100 kr ga 125 ekstra gjester og pluss 50 000 kr i baneomsetning.
Matleverandøren var med på å gi bidrag for å kunne ha den lave prisen.
Treningssenteret er et eget AS p.g.a. mva-fradrag. Det er tolv trenere og 200 hester på banen, og i
november-mars er det døgnvakt for å passe på baneforholdene. Det organiseres innkjøp av høy og
spon for trenerne, med etterskuddsbetaling etter forbruk, en ordning som trenerne har stor nytte av.
Biobrenselanlegget brenner ca. 100 tonn hestemøkk per måned, og overskuddsvarmen blir solgt.
Travparken Servering AS drifter fire kantiner sju dager i uken, tre av dem for Tide Buss. Det er sju
ansatte og 11,5 mill. i omsetning i 2017. Det leies ut 350 m2 av spillehallen til Sharp, og truck stop gir

1 mill. per år i inntekter. Basert på prosjekt banedrift er det laget et konsumsamarbeid med F-ST-K-J
der det blir utbetalt bonus fra leverandører ved årets slutt.
Forus Trav v/daglig leder Bjørn Bagstevold
Han er fersk i jobben og besøkte en travbane for første gang 19. februar i år. Inntrykket så langt er at
det er et nedslitt og lite effektivt anlegg, og mye «kos med misnøye» i miljøet. Per 31. august er viser
regnskapet for Forus Trav et overskudd på 924 000 kr, og det styres mot én million. Banen har 40
løpsdager, og kun Pål Buer har fast tilhold av trenerne.
Fokusområder:
- høyere premier i hverdagstravet
- ikke Forus Open på 3-4-5 års sikt
- bygge nye fasiliteter
- skape vinnerkultur
- opprettholde bærekraftig økonomi
Mål:
- øke inntektene fra 15 til 20 millioner per år
- minimum 45 løpsdager per år
- 6 x 20’ og 2 x 16’ i premieskala i hverdagstravet
- bygge nye staller og publikumsfasiliteter
- øke antall hester på banen fra 25 til 40-50

Sport/terminliste/løpsutskriving v/ass. sportssjef i DNT, JanInge Ringen
Hovedutfordringen er mangel på hesteeiere, og vi må ha bedre balanse mellom inntekter og
kostnader. Det er for dårlig lavterskeltilbud for å bli hesteeier. Kanskje bør Folkehesten gjenopplives?
Travet må ut på nye arenaer, og trenerne må stimuleres for å kunne skaffe nye hesteeiere.
Løpsutskrivingen får ofte kritikk for å være lite kreativ, men det er gjort en del forsøk og tiltak.
Løpsbulletinen i dag ser ganske annerledes ut enn for bare få år siden, da det nesten utelukkende var
standard grunnlagsløp. Delingsløp har kommet for å bli, i forskjellige varianter. Formløp har det vært
færre av i 2018, men det må prøves mer. Sprintløp for høyere klasser, her vil det bli en del
begrensninger på ti startende hester, da å starte fra spor 11 og 12 er iskaldt. Det bør vurderes flere
løp med andre parametere enn grunnlag.
Rikstoto bruker fyllingsgraden som argument mot oss, men de må forstå at noen klasser har få
hester, og at disse også trenger et løpstilbud. Bergen har en nedgang, og er avhengig av Ove
Wassberg (starter over 400 ganger i året i Bergen). Forus klarer seg greit med mange sterke trenere.
Sørlandet lider under nedgangen østover, som gjør at reisevirksomheten der blir mindre.
Terminlisten når Drammen forsvinner – der er spørsmålet hvem som skal få V75-dagene. Dette er
foreløpig ikke diskutert sentralt. Hverdagskjøringene som Drammen har hatt forsvinner stort sett
p.g.a. reduksjon i antall løpsdager totalt.

Revidert avlsplan for kaldblodshester v/styremedlem i DNT,
Ingolf Herbjørnrød
Ingolf Herbjørnrød gikk gjennom en presentasjon vedrørende avlsplanen for kaldblodshester som er
ute på høring. Innavlen er faretruende høy, og det skyldes først og fremst tett avl på Elding, og nå
også Moe Odin. Det vurderes å redusere kvoten for hingster – enten den årlige kvoten, eller å innføre
en livstidskvote. Søskenparing skal bli forbudt. Forbundene oppfordres til å komme med
høringsuttalelser.

Organisering av travsporten v/nestleder i DNT, Trond Olav
Salte
Økonomien i hestesporten er krevende, Norsk Rikstoto har sterk konkurranse i spillmarkedet, og det
er vanskelig å opprettholde inntektene.
Tengsareid-saken angående merverdiavgift på oppsittpenger og provisjon er en aktuell sak hvor
utfallet kan ramme hele sporten. Det er aktuelt for DNT å gå inn med støtte dersom det skulle bli tap
i saken.
DNT har et overordnet ansvar for drift og økonomistyring av banene, og både DNT selv og
driftsselskapene kan bli mer effektive i alle ledd. Høy egenart i driftsselskapene er en utfordring.
Ressursene bør utnyttes bedre, og det er et potensiale i å samle oppgavene. På den måten kan DSene få frigjort ressurser til arrangement, marked og rekruttering. Det satses på en konsernmodell
med «Norsk Trav Holding AS» på toppen. Eiendom holdes foreløpig utenfor.

SØNDAG
Suksesshistorier fra travlagene
Lokalkjøring i Gyland Hestesportslag v/leder Leif Tønnessen
Laget ble kåret til «Årets travlag» i DNT i 2017. Laget har allsidig aktivitet med rettstrekk, rundbane
på 450 meter og ridebane. I juli var det 28 ungdommer på leir, og alt var gratis, inkludert tre måltider
om dagen.
Lokalkjøringen, Gyland Grand Prix den første lørdagen i august, er en folkefest i bygda. Den
arrangeres i samarbeid med det lokale idrettslaget, og rekorden er ca. 1 300 tilskuere. De kaller
arrangementet for «Norges mest spesielle hesteløp», da det er oppvisningsløp for forskjellige raser,
galoppløp m.m., og det kjøres og ris over 20 løp. Programmet for lokalkjøringen har
annonseinntekter på over 40 000 kroner.
Laget fylte 40 år i 2016, og det ble laget en jubileumsbok som deltakerne på høstkonferansen kunne
ta med seg hjem.

Hestens dag i Mandal Travklubb v/forbundsleder Rune Upsahl
Travklubben hadde stor suksess med årets «Hestens dag»-arrangement. De gikk ut i lokalavisen på
forhånd og fikk to sider der, og inviterte ordføreren og Oddvar Jenssen fra Farmen som trekkplaster.
Antall besøkende var vrient å gjette på forhånd, de hadde forventet 50, men det kom hele 350
personer.
Opplegget var enkelt – kom og opplev hest!
Rutineløp i Bergen v/forbundsleder Jan Gjennestad
Det ble kjørt rutineløp i Bergen hver mandag, men det var døende med seks-sju hester til start hver
gang. De bestemte seg derfor for å kjøre et opplegg den siste lørdagen i hver måned, med
utgangspunkt i unghester. Det er veldig viktig med suksess den første gangen, derfor ble trenerne
involvert og fulgt opp for å stille.
Unghestene kjører 3 x 2000 meter, 2 x motsatt og 1 x rett vei.
Rutineløpene har frivillige i faste roller, det er fotograf til stede og det publiseres bilder i sosiale
medier.
I 2016 var det 200 starter fordelt på ti ganger. 28 2-åringer deltok, av disse klarte 84,7 %
mønstringsløp og 58 % startet som 3-åringer.
I 2017 var det 190 starter, også her 28 2-åringer, og 78 % gjennomførte godkjent mønstringsløp.

Antidopingarbeid v/sjefsveterinær i DNT, Anne Wangen
Anne Wangen innledet med å forklare organiseringen av avdeling for hestevelferd, der hun har med
seg Miriam Strand (assistent), Hanne Sæbø (reglement m.m.) og Birgit Ranheim (farmakologisk
rådgiver).
Avdeling for hestevelferd gjennomfører uanmeldte stallkontroller og tar treningsprøver. Det
gjennomgås bl.a. treningslister og helsekort, og at oppbevaringen av medisiner er etter reglene. Den
som blir kontrollert mottar en rapport i ettertid.
Det tas 1 500 dopingprøver hvert år. Disse testes bredt, men ikke for alt. Enkelte prøver sendes til
spesialanalyse. Det kan være på bakgrunn av tips eller mistanke, men også tilfeldig. De fleste prøvene
er av urin, men det tas også en del blodprøver. Enkelte stoffer kan spores lenger i urin, og noen kan
spores lengst i blod. Det finnes grenseverdier for mange stoffer. Selv om en prøve er negativ, så får
DNT opplyst rapporteringsnivåer som er under grenseverdiene.
«Forskrift om forbund mot doping av hest» inneholder krav fra Mattilsynet om helsekort. Dette er
altså hjelmet i loven, og ikke noe som DNT har funnet på. En løsning for elektroniske helsekort er
nesten klar, men videre investeringer i prosjektet er utsatt i påvente av en avklaring om felles nordisk
sportsdatabase. Doping er dessuten straffbart etter dyrevelferdsloven.
Det er et tett internasjonalt samarbeid innen antidoping for hest, og størst kompetanse er det i Hong
Kong. Det finnes en egen organisasjon det er vanskelig å få innpass i – man må ha dokumentasjon fra

sin egen organisasjon på at man jobber med antidoping, og man må anbefales av noen som allerede
er medlem.
Det finnes prestasjonsfremmende måter å dope hester på som ikke kan oppdages per i dag, men
Anne Wangen kunne naturlig nok ikke gå inn på hvilke. Det er flere utfordringer innen
antidopingarbeidet i dag, og det er alltid en kamp der jukserne er ett steg foran. Nye illegale
substanser finnes, og det finnes stoffer i bruk som har lang virketid, men kort deteksjonstid.
Nervesnitting er et vanlig inngrep i mange land, der nerver rundt gaffelbånd kuttes. Dette er
totalforbudt for løpshester. Følgene ved å gjøre dette er at stygge akutte skader kan oppstå ved
belastning, da hesten ikke kjenner smerte før det er for sent. Genredigering, CRISPR, er en metode
for å redigere spesifikke gener. Denne metoden blir stadig billigere og mer tilgjengelig.

Gruppearbeid
Det ble delt inn i grupper som skulle besvare følgende spørsmål:
- hvordan skal vi få flere hester til start?
- hvordan skal vi øke startfrekvensen
Ved gjennomgangen av svarene er følgende notert:
Flere hester til start
- økte premier vil gi flere hesteeiere
- amatører bør få trene hester for andre
- lavterskeltilbud med utlån av utstyr
- velkomstbrev til nye hesteeiere
- amatørstaller på banene
- hjelp til å starte andelslag. Firmaandelslag. Travlagshester.
- intensiver for å delta i «Til start»
- «Til start» for eldre hester
- organisere rutineløp og fellestreninger med påmelding
- sosiale samlinger rundt hest. Åpen dag
- redusere eller fjerne oppsittpenger og kuskeprovisjon
Øke startfrekvensen
- bedre tilpasset løpstilbud
- variere med tids- og formløp
- breddepremiering
- konkurranser som premierer mange starter
- løp over lange distanser reduserer skader?
- gi transporttilskudd, særlig aktuelt i perioder med få løp på hjemmebane
- øke premiene hvis man har startet ofte. F.eks. 25 % høyere premie for hester som har startet minst
20 løp siste år
- fjerne startavgiften
John Arne Degnes
referent

