
Sportssjef
Det Norske Travselskap (DNT) søker ny sportssjef. Sportssjefen er leder for sportsavdelingen.
Vi er på jakt etter en energisk og kunnskapsrik person som kan bli med på å videreutvikle DNT som sportsorganisa-
sjon. Stillingen er plassert som avdelingsleder i DNT sin sentraladministrasjon, og rapporterer til generalsekretæren.

DNT er en sports- og medlemsorganisasjon med ca 16 000 medlemmer organisert i 12 forbund og ca 170 travlag. DNT har sportsan-
svaret for 12 travbaner med totalisator som arrangerer til sammen ca 600 travstevner. DNT er aktørenes og medlemmenes fag- og ser-
viceorgan i alle spørsmål knyttet til sport og hestehold. Årlig arrangeres over 4500 travløp hvor mer en 5500 travhester deltar. DNT er en
av to stiftere av Norsk Rikstoto som har konsesjon på alt hestespill i Norge. Total spilleomsetning på travløp i Norge var i 2010 ca 3,7
milliarder kroner. Les mer om DNT på www.travsport.no

Arbeidsoppgaver
• Hovedansvar for utskriving av alle travløp i Norge, samt koordi-

nering av løp og løpsutskrivingen mellom banene og utarbei-
delse av Løpsbulletinen.

• Utforming og gjennomføring av sportsplanen for DNT med ut-
gangspunkt i organisasjonens strategiske plan, og aktivt bidra til
å utvikle den norske travhestens og de aktive sitt sportslige
nivå. 

• Utvikling av sportens nasjonale og internasjonale løp, og utvel-
gelse av hester og aktive til spesielle stevner.   

• Utarbeidelse av sportens terminliste i samarbeid med Norsk
Rikstoto og travbanene.

• Ansvarlig for travsportens reglement og utdanning av hoved-
funksjonærer (dommere m m).

• Bidra til strategisk utvikling av DNT som sportsorganisasjon og
aktivt tilrettelegge for sportens fremgang og utbredelse.

Kvalifikasjoner
• Erfaring og kunnskap om travsport både nasjonalt og internasjo-

nalt. Kontakt med internasjonale miljøer er en viktig del av job-
ben og vil spesielt vektlegges. Kunnskap om trening og utvikling
av konkurransehester er også svært viktig, da dette er førende
for utskriving av travløp. Kunnskap om sammenheng mellom
sport og spill er også viktige kvalifikasjoner.  Rette vedkom-
mende må kunne uttrykke seg presist både skriftlig og muntlig,
og kunne representere travsporten på ulike arenaer. Sportssje-

fen må også beherske sportens datasystemer eller raskt kunne
tilegne seg dette. 

• Erfaring fra administrativ ledelse og/eller relevant organisa-
sjonsarbeid vil vektlegges.

• Sportssjefen kan ikke ha betydelige eierinteresser i travhester
eller andre relaterte næringer.

• Sportssjefen tilbys en utfordrende og selvstendig stilling med
lønn etter avtale.  

Personlige egenskaper
• Gode leder- og samarbeidsevner.
• Gode kommunikasjonsevner.
• Være innovativ og nyskapende.

DNTs ledelse og administrasjon holder til i moderne lokaler i 
Hestesportens Hus på Bjerke Travbane i Oslo sammen med blant
annet Norsk Rikstoto og Bjerke Travbane AS. Noe reiseaktivitet vil
måtte påregnes. 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Øystein Dale, 
generalsekretær. Tlf 907 61 417 eller oystein.dale@travsport.no
Lønn etter avtale. Søknad om stillingen sendes
marion.sollid@travsport.no eller: 
Det Norske Travselskap, postboks 194 Økern, 
0510 Oslo. Med vedlagt forenklet CV, 
og merkes «Sportssjef». 
Søknadsfrist 22. august 2011. 

WWW.TRAVFAKTA.NO – V75-tipsene er klare fra kl 16.00 torsdag
Norgesrekord i V75 – kr 3 746 231 innspilt på Leangen!

TRAVFAKTA 
telefonen

Siste nytt med 
Øivind Grøstad og Rolf Lerum 

820 73 820
www.

travfakta.no

V75 på Klosterskogen
6. august – Svært 

vrient!
V75-1: 11.9/500 m på et DUNDERRÅTT sett,
og den var ikke tom i målgangen da! Åpner
V75-ballet som en herlig frekkis!?
V75-2: Anthony Boko falt tungt som en 1.1-
oddser sist. Revansje nå, eller setter GRØ sin
herlige idé en stopper for akkurat det!?
V75-3: TAMTAM-TROMMENE slår steinhardt
for en av disse, og her skal favoritten få kjørt
seg! Snakker vi kanskje om dagens smellfrekke
banker!?
V75-4: NØKKELHESTEN MOT MILLIONENE! Et
virkelig gullkorn er jobbet frem, og her må du
ikke glippe infoen! Ai, Ai, Ai, dette er bare lek-
kert!
V75-5: Svært åpent 3-årsløp, og vi har flere
objekter på blokken! Kan det være slik at hes-
ten som man har satt opp for dette løpet kan
overraske?
V75-6: FLOTT LØP, og etter at vi har kjørt det-
te på «lillebanen», har vi en solid feeling for en
av disse! Er du pålest her!?
V75-7: Har trent som en vinner og blåser favo-
ritten av banen nå!? GRØ avrunder med et hett
objekt som kan gjøre deg til mangemillionær!

Vill spillfest på Bjerke 27. juli! 

Kr 197 604 innspilt! 
Fire 1.-valg ble servert!

Øivind Grøstad er virkelig på hugget for tiden. Denne onsdagen serverte
han sine kunder en FRYKTINNGYTENDE rank fra hjemmebanen Bjerke!
V65-REBUSEN ble ranket ut på fantastisk sterke 14 rekker, og kupong-
forslaget vårt betalte her ut kr 143 834.

I V5-spillet ranket GRØ V5-rekken ut på «eventyrlige» fem rekker, og
både den store + lille bongen satt som de skulle! Her spilte forslagene
inn kr 53 770. Følgende 1.-valg ble servert i V65-/V5-spillet: My Happi-
ness EP (3.-valg – 26%), Riverlands Mr Hitman (5.-valg – 4%, mot da-
gens tyngste favoritt Marcan Photo), Storm Eld (2.-valg – 39%), Løjtens
QC (4.-valg – 26%) og Bork Faksen (5.-valg – 20%).

40.82-oddseren Shakira Spur vår
tips-ener! Ny opptur den 26. juli!

Øivind Grøstad serverte noen fantastiske lunsj-tips til Bjerke denne tirs-
dagen! V5-rekken ble ranket ut på råsterke fire rekker, og stjernesmellen
Shakira Spur (40.82 i odds) stod først på vår rank! Stor + liten bong satt,
og vi kunne hente ut kr 10 806 i lukene!
Fra Forus samme dag ble det også suksess. A-BONGEN vår betalte ut kr
4 394, mens B-BONGEN vår betalte ut kr 15 460. Wesley H Limburgia
(3.-valg – 27%) og Owners Pride (3.-valg – 16%) var våre to beste tips-
enere!

Millstone (7.-valg) + Super Fest Boy (5.-valg) = DD på 1 rekke! 
Sjekket du infoen vi serverte på www.travfakta.no på Biri 29. juli!?Leverandør: Teletopia, tlf 22 00 46 00. 

Kr  14.00 per minutt.


