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Tekst
Prosjekt banedrift – effektivisering av hestesporten.
Ble diskutert og følgende kommentarer fremkom:
 OATs styreleder innledet med at saksgangen er litt
merkelig ved at styret i DNT skal vedta rapporten på sitt
styremøte i Klasseløpshelgen (7-8/9). Samtidig står temaet
på dagsorden til DNTs Høstkonferanse i oktober.
 Nitelven var i tvil om en slik rapport lar seg gjennomføre,
og det er bra med en gjennomgang blant lag og forbund for
eventuelle innspill til rapporten. Videre er det viktigste å se
på bruken av midler, spesielt hos Norsk Rikstoto (NR).
Subsidieringen av galoppsporten er veldig høy, og det er
generelt et stort pengesluk i NR.
 Fra Asker ble det poengtert at banene allerede har foretatt
innsparinger, og at det er stort etterslep på vedlikehold på
de fleste banene.
 Blaker synes det er veldig bra at styret i DNT har
utarbeidet en slik rapport. Samordning skal lønne seg og
det er viktig med effektivisering. Målsetningen må være
klar, selv om man er uenig i deler av rapporten.
Viktig at man blir enige internt for å komme videre i
prosessen. Det er en ærlig hensikt å spare penger og synes

Ansvar
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styret har gjort en god jobb.
Håper at lag og forbund kan slutte opp om det arbeidet
styret, som vi selv har valgt, gjør. Det er helt klart flere
utfordringer fremover enn å se på detaljer i denne
rapporten. La styret jobbe videre, men det er viktig at det
tas hensyn til innspill fra organisasjonen.
 Nitelven kommenterte at det må være lov å være uenig
med styret.
 Styreleder avsluttet diskusjonen med at det er bra med en
slik rapport, men vedtak om gjennomføringen kunne ventet
til etter DNTs Høstkonferanse.
Høstkonferanse OAT/ ØT.
Det satses på å avholde Høstkonferanse sammen med Østfold
Travforbund. Forbundssekretærene i ØT/OAT blir enige om tid og
sted.
Tema for konferansen ble diskutert og man så for seg følgende:
 Prosjekt banedrift – effektivisering av hestesporten.
 Rekruttering til hestesporten, spesielt oppdrettere, men
også hesteeiere og spillere. Hvilke virkemidler kan man
benytte til rekruttering, arbeide fram ulike modeller.
Disse temaer samordnes med ØT før endelig agenda settes. Det tas
sikte på å invitere aktuelle personer til å delta på konferansen.

