HØSTKONFERANSE 2013
Møte (type/sted):

Møtedato:
Kopi
til:

Høstkonferanse, Oslo og Akershus Travforbund og
Østfold Travforbund. Avholdt på Quality Hotel & Resort,
Sarpsborg.
Lørdag 21. september 2013 kl 10-16

Til stede: Navn:

Kopi Til stede: Navn:
til:
1
Rødnes og Øymark
Travselskap
1
Sarpsborg og Omegn
Travselskap
2
Skjeberg og Berg
Travselskap
1
Trøgstad Travselskap
2
Trømborg Travlag

2

Blaker Travselskap

1

Fet Travkjørerselskap

4

Nes Travselskap

3
3

3

Nitelven Travlag
Asker og Bærum
Travklub
Aurskog-Høland
Travselskap
Oslo Travklubb

2

Follo Travlag

2

1

Øvre Romerike Travlag

4

1
1

Askim Travselskap
Eidsberg
Travkjørerselskap
Fredrikstad og Omegn
Travselskap
Skiptvet Travselskap
Lyseren Travselskap
Råde og Onsøy Travlag

1
1

1

1
2
1
1

2
1

1

2
X

Møtereferent:

Våler og Svinndal
Travsport
Halden og Omegn
Travselskap
Styret i Østfold
Travforbund
Styret i Oslo og Akershus
Travforbund
Jan-Inge Ringen (DNT)
Odd Erik Wølner (vara
styret i DNT)
Øystein Dale (daglig leder
Jarlsberg)
Forbundssekr.AnneRamstad
Elin Kristin Nilsen
Tore Kristiansen, DNT

Anne Ramstad

Sak Tekst
1 Rekruttering og sportslig utvikling.
Ass. sportssjef i DNT, Jan Inge Ringen, presenterte seg og hadde følgende tanker
rundt temaet:
 Ponnitrav er veldig viktig for rekrutteringen til sporten.
 «Til start» prosjektet, i regi DNT, hvor man har treningssamlinger for 1- og 2åringer, hvor veterinær, hovslager og treningsveileder deltar. For deltagerne
med hester født i 2010 kom mer enn 70 % til start i mønstingsløpene, som er
langt over landsgjennomsnittet på ca 50 %.

 Kurs for voksne om håndtering av hesten, har også vært populært.
 Folkehesten har vært bra, men det blir gjerne ikke så mange nye i travet som
man kunne ønsket. Det er imidlertid viktig å følge opp og ta vare på de nye.
Endringene som kommer fra neste år, ved at hestene kan være eldre, håper
man slår positivt ut. Da kan man kjøpe en hest som er startklar.
 Andelskonseptet «hesteeier.no» er også et bra tiltak, hvor DNT formidler
tjenester for drift av andelslag på hest. DNT opptrer som forretningsfører på
vegne av hvert enkelt andelslag.
 Bruk av sosiale medier for rekruttering av spillere er positivt, men det skaper
nødvendigvis ingen genuin interesse for trav. Det er behov for bedre
samarbeid mellom DNT og NR for å skaffe interesse for sporten, ikke bare
spillet.
 Det er viktig med positivitet. Det er alt for mye negative utspill og personlige
karakteristikker, spesielt via sosiale medier. Mye snakk om folk, men ikke
med og til folk.
 Det er viktig at fakta når ut til folk. Et eksempel er at omsetningen ikke har
gått dramatisk ned, som mange hevder, men den har flatet ut og er på nivå
med 2011.
 Når det gjelder avl, så er det kvalitet som er viktig. Det er generelt mindre
aktive landbruk, og derav færre hester.
 Det er en del frustrasjon blant de ansatte i hestesporten pga mye negativitet og
at de ansatte angripes med uttalelser som at «de kan ingen ting», «de er aldri
der», «er det noen som gjør noe der inne» osv.
De ansatte fortjener respekt.
 Vi er heldige som driver med en sport som generer inntekter. Det er unikt –
ikke mange idretter som gjør det!
Kommentarer fra salen:
 Tillitsvalgte deltar i mange prosjekter som DNT setter i gang. Ofte blir det
ikke noe av disse, og oppføling fra DNTs side er mangelfull.
Ringen kommenterte dette med at det krever mye ressurser i
administrasjonen, og at det ikke pr i dag er nok ansatte til å ta tak i slike
prosjekter.
Kommentar: DNT bør se på strukturen i administrasjonen.
 Hva med å følge opp tidligere hesteeiere? Innhente kunnskap fra disse om
årsaken til at de ikke lenger er hesteeiere.
 Travlagene får støtte til ulike arrangement, som Hestens dag, Åpen dag etc.
Her er det ønskelig med mer materiell fra DNT. Få fram i slikt materiell at
det faktisk ikke koster så mye å drive med trav, man kan til og med tjene
penger. Viktig å få med aktive til arrangement i regi lagene.
 Positivt med arrangement som «Damenes aften».
 Forslag om å følge hester i lokalmiljøet, via lokale medier.
 FB er et fantastisk medium, hvorfor er ikke DNT der?
Ringen sa at DNT vurderer å komme på FB med det første. Det er mye
positivt der også, som når ut til veldig mange.
 Det må bli bedre oppfølging etter arrangement på banene (firmaarrangement,
dobbeltsulkykjøring, sponsorløp, møter etc). Være mer aktive mot de som har
vært på banen.
 Trenerne må være mer aktive på salg- og kundebehandling.

 Det er viktig at organisasjonen ikke tier om negative hendelser, for bare å tro
at det går over.
 Lagsledere etterlyser materiell tilsendt med tanke på rekruttering. Interessen
er veldig lav på grasrotplan, og det gir et dårlig signal.
 Viktig med bevisstgjøring om forskjellen mellom tillitsvalgte og ansatte. Det
er kanskje behov for informasjon om hvordan organisasjonen er bygd opp.
Fungerer ikke administrasjonen, må man ta ansvar i lag og forbund, ellers
sitter administrasjonen igjen med problemene.
 Tilbudet «Eksperten» ble forklart og er et godt tilbud for rekruttering av
spillere.
 VG tv viser RD gratis på lørdager – spre det ut!
 Et travlag ga de som ønsket å melde seg inn i travlaget en andel i
Folkehesten. Dette var meget positivt og flere er nå blitt hesteeiere. Det var
også organiserte samlinger under storløpsarrangement.
 Kan DNT opprette en idébank?
 Solskinnshistorier er det viktig at når ut til folk. Equus er formidler, men det
er viktig med oppfølging.
 La prosjekter leve en stund, og foreta evaluering.
 Vilkårene for stallpersonell må vektlegges.
 Ønskelig med flere ponniskoler.
 Starttidspunktet for ponniløp bør være senere på hverdager, fordi foreldre må
være med.
 Rekruttering må skje via skoler med materiell og bilder fra arrangementer
som ponnilandsleir og ellers hva ponnitravet har av tilbud og muligheter.
 Vi må starte med våre egne barn og oss selv.
 Det blir færre ildsjeler, som har hatt stor betydning for rekrutteringen.
 Synd at det ikke ble ponniskole på Bjerke. Det er et stort potensiale i området
med så mange beboere.
 Vise ponniløpene på tv.
 Mer samarbeid mellom sportsorganisasjonen og spillselskapet. Få tilgang til
tv for rekrutteringen sin del.
 Kartlegge hva som gjør at noen travlag lykkes, og andre ikke. Dra nytte av
hverandre.
 Hva med å tilby Folkehestene «frikort» til å starte i V75-løp?
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Møteleder takket Jan-Inge Ringen for sitt innlegg, som lovet å ta med seg innspillene
til DNT.
Prosjekt banedrift – effektivisering av hestesporten.
Odd Erik Wølner, 1. vara til DNTs styre, var til stede og fortalte om situasjonen
rundt prosjekt banedrift. Det er generelt god støtte til prosjektet, men det råder også
noe usikkerhet. Målet er å skape flere penger til formålet og sørge for at travsporten
får gode levekår i framtiden.
Wølner gjennomgikk dokumentet «Prosjekt banedrift 2014», som også henviser til
dokumentet «Addendum DNT Banedrift 2014». Begge dokumentene var
tilgjengelige for deltakerne.
Den fremlagte modellen antar årlige økte disponible midler på over kr 20 millioner.
Det ble foretatt en gjennomgang av postene hvor innsparinger antas å komme.
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Kommentarer fra salen:
 Det fremkom spørsmål hvorvidt det er anledning til at DNT Banedrift overtar
avtalene som er mellom Driftsselskapene og Norsk Rikstoto.
Wølner besvarte med at det ikke er noen hindring for å endre dette. Det
foregår en prosess om detaljene i denne saken.
 Travlagene har lojalitet til å følge DNTs vedtak ved at prosessen skal
igangsettes.
 Mener innsparingene blir mye lavere enn skissert. Mange av innsparingene
kan foretas gjennom den organiseringen vi har i dag.
 Skatt på salg av eiendommer var ikke beregnet, noe som nå er hensyntatt.
 Tvilsom til den store antatte økningen i sponsormarkedet.
Økonomisk vurdering av kostnadsfaktoranalysen som er gjort i prosjekt
banedrift, utført av daglige ledere på noen av de lokale banene på Østlandet.
Daglig leder på Jarlsberg Travbane, Øystein Dale, var til stede og la fram
vurderingen over kostnadsanalysen i prosjekt banedrift.
I utgangspunktet mener gruppen at mange av innsparingene ikke er modellavhengige
(type organisering). Noen prosjekter er banene i gang med allerede og vil få effekt
med det første. Følgende poster ble spesielt kommentert:
Kostnadsinnsparinger som ikke er modellavhengige:
 Gjenstandspremier: Banene fastsetter selv hvor mye man skal kjøpe inn, og
kan justeres som man ønsker.
 Løpsprogram: Flere baner er i gang med å kutte trykking av program og
utsendelser, bortsett fra storløpsdager.
 Løpsavvikling: Avhengig av at løpsreglementet endres, slik at man kan
redusere antall funksjonærer.
 Leasing maskiner: Gruppen mener at markedet er for lite til at innsparingene
kan bli så høye som antatt, og er delvis modellavhengig.
 Økte sponsorinntekter: Bør holdes utenom da dette er tiltak som innenfor
eksisterende modell kan gjennomføres uten organisatorisk endring. Travet har
lav markedsverdi og anslagsvis krever «Prosjekt banedrift 2014» at økningen
ligger på 15-18 millioner, i og med at det forutsettes betydelige investeringer
på banen, som ikke er tatt med i regnestykket.
 Innkjøp av varer og tjenester: Det foretas mye små innkjøp, som det er mer
lønnsomt å inngå avtaler på hos lokale leverandører.
 Sponsor/reklame: Regner med at eventuelt økte inntekter forsvinner i økte
kostnader, i alle fall i begynnelsen.
Kostnadsinnsparinger som er modellavhengige:
 Forsikringer: Liten tro på at innsparingene kan bli så høye. Mener banene har
egne gode ordninger i dag.
 Regnskap: Norsk Rikstoto har meddelt at de ikke er interessert i føring av
regnskap for den antatte sum.
 Nye stillinger: Mener antatt beløp er for lavt.
 Revisjon og styrekostnader er modellavhengige.

Kommentarer fra salen:
 Tror vi har mye å hente etter modellen «Prosjekt banedrift 2014», men det vil
koste å gjennomføre.
 Det fremkom noe kritikk av prosessen med «Prosjekt banedrift 2014»
Møteleder Ole Johnny Hansen takket for fremmøte og alle reiste hjem med en spleisebong til
dagens V75-løp.

