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Norsk Jockeyklub (NJ)

Norsk Jockeyklub ble stiftet i 1932 med formål å fremme 
norsk galoppsport og norsk avl av engelsk fullblodshest. NJ 
eier Øvrevoll Galoppbane på Jar i Bærum gjennom selskapet 
AS Øvrevoll Veddeløpsbane. Hans Petter Eriksen er adm.dir. 
i Norsk Jockeyklub, AS Øvrevoll Veddeløpsbane og i Øvrevoll 
Galopp AS som arrangerer 35 løpsdager i året på Øvrevoll 
Galoppbane. Han har bred erfaring når det gjelder hestesport, 
både som rytter på Øvrevoll men også fra aktiviteter innen 
ridesporten.

Norsk rytterforbund (NrYF)

Som idrettens 10. største særforbund er Norges Rytterfor-
bund en del av Norges største frivillighetsbevegelse. NRYF 
organiserer hele ni grener og tilrettelegger for både bredde- 
og konkurranseaktivitet for barn, unge og voksne. Kathinka 
Mohn er Generalsekretær og advokat i Norges Rytterforbund. 
Hun startet sin rytterkarriere på rideskole, rir i dag på Øvrevoll 
og har tidligere drevet som galopptrener. Kathinka er opptatt 
av å gi barn og unge tilgang til hest og ridning, hesten som 
folkehelsearbeider og rideskolen som rekrutteringsarena til 
sporten.

Norsk rikstoto (Nr)

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse 
som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travsel-
skap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et over-
ordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet 
økonomisk styring av hestesporten.

Visjon 
«Norsk Rikstoto skal skape spenning og underholdning i hver-
dagen for folk flest»

Formål 
«Norsk Rikstoto skal være en vesentlig bidragsyter til å sikre 
utviklingen av hestehold og hesteavl i Norge.»

Administrerende Direktør er Harald Dørum.



seminar om «Hest – sport og Næring»
Hvordan kan rammebetingelsene bli bedre?

DaTo: TIRSDAG 28. OKTOBER 2014 Kl. 12.30

STeD: STORTINGET, møterom Kinosalen

•	 Enkel bevertning

•	 Oppmøte på Løvebakken (hovedinngang Stortinget) kl. 12.15

•	 Programstart kl. 12.30 

•	 Velkommen ved stortingsrepresentant Jørund H. Rytman, FrPs bedrifts – og 
handels politiske talsmann og medlem av Stortingets næringskomité 

Kl. 12.35 – 12.45 Mat– og landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) 

Kl. 12.45 – 13.00 Hest i dag v/Kari Hustad (www.nhest.no)

Kl. 13.00 – 13.10 Pause

Kl. 13.10 – 13.25 Norsk Hestesenter – Starum v/Vegard Thune (www.nhest.no)

Kl. 13.25 – 13.45 Norsk travsport – Det Norske Travselskap v/Rune E. Gustavsen  
(www.travsport.no)  

Kl. 13.45 – 13.55 Pause

Kl. 13.55 – 14.15 Norsk galoppsport – Norsk Jockeyklub v/Hans Petter Eriksen  
(www.ovrevoll.no)

Kl. 14.15 – 14.35 Norsk ryttersport – Norges Rytterforbund v/Kathinka Mohn  
(www.rytter.no)

Kl. 14.35 – 14.45 Pause

Kl. 14.45 – 15.05 Hest i Sverige – Det Norske Travselskap v/Anders Järnerot  
(www.travsport.no)

Kl. 15.05 – 15.15 Norsk Rikstoto v/Harald Dørum (www.rikstoto.no)

Kl. 15.15 – 15.20 Leder av næringskomiteen v/Geir Pollestad

Kl. 15.20 – 16.20 Paneldiskusjon med utvalgte innledere i tillegg til stortingsrepre-
sentant Geir Pollestad (SP) og statssekretær i finansdepartement-
et Jørgen Næsje (FrP) – kommentarer og spørsmål. 

Kl. 16.20 – 16.25 Avslutning ved stortingsrepresentant Jørund H. Rytman

PåmelDing Til:

Spesialkonsulent Synøve Gram Brynildsen i FrPs stortingsgruppe:
Tlf: +47 23 31 34 26
Mob: +47 957 30 804
www.sgb@stortinget.no

Norsk Hestesenter starum (NHs)

Norsk Hestesenter (NHS) er det nasjonale kompetansesentret for utdanning innen 
hest og et overordnet organ for norsk hesteavl. NHS er en privat stiftelse som mottar 
driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Overføringen er en del av Norsk Rikstotos konsesjons-
betingelser. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter støtten. I 2014 er 
driftsstøtten på 24,8 millioner kr. Andre inntektskilder kommer fra kurs- og utdan-
ning, registrering/hestepass, skoning og utstillinger.

NHS har 32 ansatte. Eiendommen på Starum i Østre Toten består av 232 dekar og 
har fasiliteter for de fleste typer hestesport. Stallanlegget er blant Norges største og 
har plass til 140 hester totalt. 

Vegard Thune (t.v.) er direktør ved NHS. 
Han er tidligere styreleder i Det Norske 
Travselskap, og har selv vært hesteeier 
og oppdretter i en årrekke. 

Kari Hustad (t.h.) er informasjonsrådgi-
ver ved NHS. Hun har tidligere arbeidet 
som journalist i ulike radio og tv-redak-
sjoner i NRK. 

Det Norske travselskap (DNt)

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875. DNTs organisasjon består av ca 
16 000 medlemmer gjennom lokale travlag og forbund. Sentraladministrasjonen 
organiserer virksomheten innen sporten etter retningslinjer gitt av det politisk valgte 
styret.

I Norge har vi 11 travbaner, fra Kristiansand i sør til Harstad i nord, som arrangerer 
travløp med totalisatorspill nesten daglig. Vi har i dag ca 23.000 travhester, fordelt på 
kaldblods- og varmblodshester. DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert 
utvikling for norsk travsport. 

Generalsekretær er Rune E. Gustavsen 
(t.v.) som har lang erfaring innen norsk 
travsport. Tidligere har han arbeidet 
som adm. dir. innen eiendom og inter-
nasjonal handel i tre selskaper. 

Avlssjef er Anders Järnerot (t.h.). Fra 
Sverige og arbeidet innen hestesporten 
siden 1991.


