
 

Protokoll 

styremøte 7/2019 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 
Tid: Fredag 02.08.2019 kl. 11.00 Sted: Scandic Hotell, Harstad 

Innkalt av: Steve Strøm 

Ordstyrer: Steve Strøm Referent: Steve Strøm 

Deltakere: Steve Strøm, Odd Geir Olsen, Else Bersvendsen, Tina Lagesen, Ragnhild Olsen, Rolf 

Høyland. Forfall: forbundssekretær 

Saksliste: 

  Sak 

22/19 

 
 

Godkjenning siste styremøte 

Gjennomgang fra siste styremøte som ble avholdt 01.05.2019. 

Vedtak: ingen anmerkninger. 

Sak 

23/19 

Informasjon 

• Økonomi 

            Ble utsatt til neste møte. Regnskap var ikke ferdig og sekretær var ikke til stede. 

• Høstkonferanse 2019.  

            Det er tatt kontakt med Østfold Travforbund om å kjøre årets høstkonferanse  

            sammen med NNTF. Der er kommet positivt svar om å avholde Høstkonferansen   

            helgen 5. – 6. oktober. Forbundsstyret har gjort en kalkyle på reisekostnader, og en  

            er kommet til at selve reisekostnadene for forbundets lag, samlet sett, gir en liten   

            besparelse i å samles i Oslo. Østfold Travforbund gjør undersøkelser på hotell og  

            sender oss dette når det er klart. 

 

Sak 

24/19 

Lagsbesøk 

Representanter fra NNTF (2 styrerepresentanter) og fra DNT (1 representant) hadde sendt 

ut invitasjon til alle lag i Nord Norge Travforbund. Besøkene startet i Kirkenes og endte 

opp i Bodø. Styreleder NNTF har skrevet referat fra lagsmøtene. Referatene er gjort kjent 

for alle travlagsmedlemmer og gjengis her i sin helhet: 

 
Lagsbesøk 2019 reise 1. 

I forkant av reisen hadde vi forberedt forskjellige temaer. Odd Geir forberedte en gjennomgang om 

løpsarrangement og kostnadsoversikt for de forskjellige arrangementstyper. Videre tok han for seg 

mediebruk og den siste tids mediehets. Ragnhild tok for seg de forskjellige arrangementer og 

løpstyper vi har i lokalsporten. Disse tingen ble lagt fram på alle plassene. 

 
DAG 1: 

Reisen startet med besøk i Kirkenes 20. Mai. Det var fra Forbundets side gjort flere henvendelser til 

styret i Sør Varanger om et møte med styret i travlaget. Beklageligvis ble dette avvist fra styreleder.  

Forbundet hadde innkalt til medlemsmøte i Samfunnshuset i Kirkenes kl. 1800. Der møtte et 

medlem. Vi gjennomførte møtet med en representant fra Sør Varanger. Der kom mange gode 

innspill fra medlem om tiden før, nå og fremtiden for travet i regionen. Møtet ble avsluttet kl 1930.  

 
DAG 2, Del 1: Dagen startet med besøk på Pasvik Travpark. En times kjøring fra Kirkenes sentrum. 

Ingen fra lokallaget var tilstede. Registrerer et flott lokalbaneanlegg med flott banelegeme, tårn, og 

tilstrekkelig med påselingsplasser for ca 75 hester. 

 



Del 2: Reisen går fra travparken til Karasjok. Ca 3,5 times kjøring fra Pasvik Travpark. Her ønsket 

vi et møte med styret kl. 1600. Leder og et styremedlem møtte. Vi snakket om medlemstall, 

hestepopulasjon, treningsmuligheter m.m.  

Fra kl. 1700 gjennomførte vi medlemsmøte. Der ble totalt 4 medlemmer som møtte, alle 

styremedlemmer. Det ble snakket om hestepopulasjonen som viste nedgang, noe som gir grunn for 

bekymring. Det ble snakk om muligheten for oppstillingsplasser og møteplasser. Det ble en fin 

dialog på møtet som ble avsluttet med følgende konklusjon: Det søkes Rikstoto om å få etablert 

Rikstoto direkte på et dertil egnet sted som møteplass. Der er ønske om hjelp for å få anskaffet 

ponni som egner seg for ponnitrav. Laget ønsker å få flere aktive starthester, noe som bl.a. krever 

enklere mulighet for prøveløp. Laget ønsker å inngå samarbeid med Lakselv trav og kjølelager om 

bruk av bane. Der ble også sagt at der ønskes et nærmere samarbeid med Lakselv Trav og Kjørelag. 

Møtet avsluttet kl. 1930. 

 
Del 3: Kjører fra Karasjok til Lakselv, ca 1 time, for møte med medlemmer på Husflidens hus. 

Møtet starter kl. 2030. Der møtte totalt 6 medlemmer. Gledelig var det at to ungdommer også møtte 

opp. Møtet ble innledet med orientering fra styreleder. Videre gikk samtalene omkring 

oppbyggingen av nybanen, nedgang i hestepopulasjonen, lagsaktiviteter m.m. Der ble en fin samtale 

gjennom møtet. Det ble ytret ønske fra medlemmene om et bedre samarbeid med Karasjok Travlag, 

både på lagsarbeid og bane-bygging og bane-bruk. Der ble gjort en henvendelse til Karasjok 

Travlag om de kunne møte i Lakselv, på banen, dagen etter for samtaler om samarbeid og bruk av 

banen. Møtet ble avsluttet kl. 2300. 

 
DAG 3, Del 1: Vi møttes på travbanen kl 1030. Der møtte to personer fra Karasjok sitt styre, 

journalist fra lokalavisen, ordfører Lakselv Kommune, leder og styremedlem Lakselv Trav og 

Kjørelag. Karasjok Travlag ytret stor interesse for et nært samarbeide med Lakselv Trav og 

Kjørelag. Der ble også vist stor interesse for å gå inn med deltagelse for ferdigstilling av banen. 

Ordfører viste også stor interesse for banebyggingen, og lovte at Kommunen skulle ta opp 

spørsmålet om tilførsel av strøm og vann til baneanlegget. Styreleder DNT og 

Forbundsrepresentantene viste stor begeistring for det flotte arbeidet som var gjort fram til nå. Det 

kom også en oppfordring til lagene om å forsøke å få til en åpning av banen i år. Det behøves ikke å 

legge noe større løpsarrangement til åpningen. Det oppfordres til en samling av de forskjellige 

hester og relaterte aktiviteter i området som kan lage en flott ramme rundt en eventuell åpning. 

Journalist fra avisen Ságat viste en stor begeistring for lag og bane med flere intervjuer. Alle de 

fremmøtte, unntatt journalist og ordfører, møttes etterpå til evaluering og kaffe hos styreleder Kurt 

Roger. Konklusjon: Lagene Karasjok og Lakselv setter opp møter for videre samarbeide. Styreleder 

Lakselv følger opp ordfører. DNT og Forbund søker å få Rikstoto direkte til en egnet møteplass for 

medlemmene i Lakselv. Det ses også på mulighet for å hjelpe til å finne hester til området. Ønsket 

er også om en tandemvogn til åpningen av banen. Det ble en flott og oppløftende samling i Lakselv. 

Møtet slutt kl 1230. 

 
Del 2: Flyreise fra Lakselv kl 1345 til Tromsø. Hadde gjort gjentatte henvendelser til Tromsø 

Travlag om møte med styret i forkant av medlemsmøte. Dette ble besvart negativt med at de ikke 

ønsket møte med representantene. Vi reiste til baneanlegget på Ramfjorden. Vi registrerte et topp 

baneanlegg med stallbyning til vel 20 hester. Der ble opplyst at av alle boksene var kun fem bokser 

med travhester. Vi hadde innkalt til et medlemsmøte der kl. 1700. Til vår store skuffelse var det 

ingen medlemmer som ville møte oss her. 

 

Reisen ble avsluttet onsdag 22. Mai. Det ble bestemt å ta opp del 2 av våre lagsbesøk den 10. Juni. 

Vi starter med Ofoten travlag mandag 10. på ettermiddagen. Dagen fortsetter med møte i Midt 

Troms Travlag på kvelden. Tirsdag 11. besøker vi Møysalen Travlag først, og Harstad Oppland 

Travlag senere på dagen. Kommer tilbake med nærmere tidspunkt. 

 
Referat fra medlemsmøter Nord Norge Travforbund reise 2.  
Mandag 10., tirsdag 11. og til slutt onsdag 12. i Lofoten. Fra DNT møtte Roy Kristiansen, 

styremedlem DNT. Fra forbund møtte Odd Geir Olsen, Ragnhild Olsen (i Målselv) og Steve Strøm. 

Tina Lagesen var på møtet med HOT. Møterunden ble lagt opp slik at innledningene til diskusjon og 

debatt var delt inn i tre deler. Roy Kristiansen orienterte om aktuelle saker fra DNT sitt ståsted, og  

 



leder i Nord Norge Travforbund, Steve Strøm innledet om den organisatoriske situasjonen i 

forbundet og Nestleder i forbundet, Odd Geir Olsen orienterte om bruk av sosiale medier og DNT 

sine bestemmelser om hva som er akseptabelt og ikke, samt forbundets vedtak om premiekjøringer 

og lokalkjøringer samt rekruttering. Fra Roy Kristiansen ble følgende tatt opp: Han kom også med 

noen bekreftelser. *Viktigheten med dialog og samtaler mellom medlemmer, lag, forbund og DNT, 

og det bakteppe som er i Nord Norge med manglende tillit, manglende folkeskikk og generell dårlig 

oppførsel og uakseptabel oppførsel på sosiale medier som klart er i konflikt med travets etiske 

retningslinjer. Vi må forholde oss til de vedtak som blir fattet og det må bli slutt på splitt og hersk i 

travsporten. * Den nye konsesjonen med krav til travet og målsetningen om mere tilbake til formålet 

* Mva sakene i DNT og NR * Sterkere skille mellom sport og spill * Etableringen av Norsk Trav, 

ansettelse av daglig leder og behov for avtaler mellom partene NR/DNT/DS og Norsk trav * Den 

økonomiske situasjonen i travet, nedgang i spillet pr 1. juni – 96 mill, utelukker ikke større kutt i 

2019 * Ny ordning for oppdretterpenger, varmblodspakka 2009 og utenlandsstartende * Nye 

Leangen, Malvik nei, hva nå? *Terminlistearbeidet 2020, hestepopulasjon og sesongbaner *Trav på 

riksdekkende tv, ny avtale med A-media- digital plattform * TOTONOR skal ikke flyttes til Bodø, og 

Harstad er bane nr 1 i Nord Norge *Deling av Nord Norge Travforbund er ikke aktuelt fra DNT sin 

side. I tillegg var Roy klar på følgende: I forhold til nett-troll og mangel på vanlig folkeskikk var 

Roy klar på at det nå nok var slutt på kollektive avstraffelser, og at både forbundet og DNT sentralt 

må følge opp enkeltpersoner når det gjelder brudd på travets etiske retningslinjer og at bortfall av 

medlemskap vil også medføre at lisenser ryker. 

Det var bedt om møter i Ofoten Travlag, Midt Troms Travlag, Møysalen Travlag og Harstad 

Oppland Travlag. Ofoten Travlag: Her var det gitt beskjed om at laget ikke ønsket å møte 

representanter fra Forbund og sentralstyre. Kopi av begrunnelse sendt fra styreleder: Hei. Kom 

hjem fra ferie i dag. Vi i Ofoten travlag kan som du sikkert vet ikke legge opp til noe møte med dere. 

Vi har bedt om ekstraordinær generalforsamling. Her har dere møtt oss med latter, og ikke fulgt 

opp DNTs lover. Styret hos Ofoten travlag er enstemning i og avstå fra møtet som er regissert av 

dere. Vi har som du sikkert vet, bedt om et møte med Dnt styret. Har ennå ikke fått svar fra dem .... 

Yngve Pedersen, travlagsleder Midt Troms Travlag. Før møtet viste laget fram et flott baneanlegg. 

Ble også orientert om at der var en betydelig bygningsmasse etter Høgtun videregående skole som 

kommer ut for salg. Dette ligger vegg i vegg med Travanlegget, og av bygningsmassen som er av 

interesse for den samla aktiviteten på og rundt Norsk senter for Nordlands Lyngshest er noen flotte 

internatbygg. Dette må følges opp videre. Ti selve møtet møtte ca. 15 medlemmer pluss styret. Se 

samlet referat under Møysalen Travlag Møtet ble holdt på Harstad Travpark Tirsdag kl 17. Der 

møtte 13 medlemmer og styre. Positivt møte hvor laget serverte gode kaker og jordbær. Se samlet 

referat under Harstad Oppland Travlag Her møtte 16 medlemmer. Styret nektet å møte 

representantene fra Forbund og sentralstyret. Kopi av begrunnelse fra styret: Ang. innkalling av 

styret til møte 11/6-19 kl 1600. Vi står ved de skriv vi har levert tidligere. Vi er et av seks travlag 

som har bedt om ekstraordinær generalforsamling pga mistillit til sittende styre i NNTF. Styret i 

HOT har ikke behov for å møte forbundet før det innkalles til eks. gf. Se samlet referat under. 

Lofoten Travlag Møtet ble holdt på Lofoten Travpark kl 18.00. med 9 medlemmer og styret var 

tilstede. Dette er et utrolig flott anlegg som travet kunne gjøre mere utav. Mye godt ble servert  

langveisfarende. Se samlet referat under. Samlet referat runde 2 NNTF. Det fremkom mange 

forskjellige innspill knyttet til løpsutskriving, transportstøtte finske hester, propagandatrav, 

rekruttering av hesteeiere, ponni, ungdomstrav, andelslag, Avl i nord og tollklarering. Flere av de 

tingene som kom fram blir tatt videre til gjennomgang og evt. endring / nytenkning. Det man sitter 

igjen med etter runde 2 blir stort sett som i runde 1 hvor de fremmøtte lag gir inntrykk av at der er 

liten, eller ingen støtte for kritikken mot forbundet. Harstad Oppland Travlag derimot sier seg ikke 

enig i dette og kom med mange påstander og spørsmål for å få underdekning på sitt syn på 

Forbundstyret. Mer er ikke å si om dette. Det var enstemmighet i møte med travlagene at det trengs 

en ensrettet holdning og oppfølging av brudd på DNT sine lover og travets etiske retningslinjer, 

ikke bare for Nord Norge, men for hele landet, og at slik saksbehandling og konsekvenser må være 

rask og konsekvent. Dette gjelder spesielt bruk av sosiale medier, men også oppslag i det trykte 

medium. Nord Norge Travforbund tar dette opp på dagsorden på førstkommende møte i Landsrådet. 



Siste del, Medlemsmøte Bodø: Den 3. og siste møterunden i nord ble avsluttet med et flott fremmøte 

på Bodø Travpark tirsdag 25. Juni kl 1800. Helgeland Travlag stilte med representanter som kjørte 

nærmere 800 km. tur retur for å delta. Tilsammen var det i overkant 30 deltakere tilstede. Leder 

DNT, leder og nestleder forbund kjørte gjennom de samme tingene som på de to andre rundene ute 

hos lagene. Det var friske innspill på ting vedrørende løpsutskrivingen som gir negative 

konsekvenser spesielt på lavgrunnlagsida, men også generelt. Vanskelig blir det å finne gode 

løsninger når en vet hvilket begrenset hestemateriell det er rundt på de fleste baner. Reaksjonene 

blir tatt til de rette fora sentralt. Der ble debatert terminlister, her vil Bodø innstendig be om at de 

ikke må få tildelt flere midtsommerkjøringer i sterk konkurranse med Sverige og Trøndelag. Dette er 

tredje året de blir tildelt denne uheldige løpshelgen. Dette skal og bringes inn til rette mottaker 

sentralt. Det ble diskutert litt om økonomi og spill, og medlemmene ser med spenning på 

utviklingen. Der var sterke meninger om den markedsføringen som Rikstoto kjører på tv-skjermene 

for tiden. Kanskje det ikke er rette vinklingen i forhold til å få «mannen i gata» til å åpne øynene for 

den flotte sporten vi bedriver. En sport som har enormt stor samfunnsnytte i mange retninger. Dette 

budskapet er vi for dårlige å få ut.  

Ellers ble det kjørt en sekvens på mediahets, og den skremmende mangel av respekt fra de lagene 

hvor de valgte styrene nekter å møte sportens politiske ledelse. Det ble av en samlet forsamling gitt 

sterke krav om at slik oppførsel må slås hardt ned på. Det ble fra lederne gitt tilbakemelding på at 

der vil bli tatt opp sentralt, sammen med NNTF, om hvordan en best mulig kan få gitt en korrekt 

avstraffing av de registrerte overtramp av de etiske retningslinjer innen sporten. Mange forslag kom 

fra de fremmøtte, og de fleste forslag kunne en trygt si var sammenfattende med forslag gitt i 

tidligere medlemsmøter.  

Foreløpig konklusjon etter alle medlemsmøtene må en kunne si er at det gis en sterk oppfordring til 

politisk og administrativ ledelse om snarest mulig finne tiltak for å få en slutt på misbruk av sosial 

media, og da også media generelt. De siste måneders skremmende skittkasting på all media er kun 

med på å bryte ned muligheten for å få inn nye medlemmer / hesteeiere til sporten. 

Vi er nå kommet til juli måned og får la sommeren komme med mye fin sport, og da spesielt for oss i 

nord med en flott gjennomføring av V75 helgen først i august. Når ferietid og storløpshelgen er over 

forventes det at ledelsen i DNT og forbund tar opp sakene igjen. Til da, tenk positivt! God Sommer!! 

 

Av de 8 fremmøtte lagene, hvorav 7 av de valgte styrene var representert, ga sterke 

tilbakemeldinger til NNTF og DNT at der måtte gjøres sterke reaksjoner på den mangel på 

respekt enkelte viste ved å ikke møte på innkalte møter med overordnet organisasjonsledd. 

Der måtte også gjøres sterke reaksjoner mot den mediahetsen som har pågått over år.  

 

 

Erfaringene etter besøkene, hvor noen av de valgte styrene i travlagene unnlater bevisst å 

ikke møte overordnet organisasjonsledd, gir grunnlag for bekymring og reaksjoner. Det gjør 

ikke saken noe bedre da de valgte å ikke møte til tross for flere henvendelser. 

Styret i NNTF har vurdert flere måter å reagere på. De lagene som ikke møtte opp, har også 

over tid organisert seg for bevisst å motarbeide godkjente vedtak gjort i 

generalforsamlingen i overordnet organisasjonsledd. En av de viktige sakene ved 

lagsbesøkene var å få de enkelte lagene til samtaler rundt de uroligheter denne 

«organiseringen» har skapt.  

Etter grundig behandling, og tolkning av organisasjonens lover har styret kommet fram til å 

utføre følgende vedtak: 

 

Vedtak: Samtlige styrer i følgende lag anmeldes til påklagekomiteen i Det Norske 

Travselskap ut fra brudd på lov i Det Norske Travselskap. Paragrafene 11.5.(1) c,  §6.1 1) 

og 3), samt § 11 2 (1)c.  

De gjeldende styrer representerer lagene: Sør-Varanger Travlag, Tromsø Travlag, Ofoten 

Travlag, Harstad Oppland Travlag og Indre Salten Travlag.  

 



Sak 

25/19 

Mediahets 

Viser til vedlagte kopier og tidligere behandlinger av dette problemet i både forbund og 

sentralstyret.  

 

Vedtak: Følgende personer; Liss Karin Sandvik – Frits Kristiansen og Uno Gjerstad, alle 

Harstad Oppland Travlag, anmeldes til påtalekomiteen i Det Norske Travselskap for 

gjentatte overtredelser av følgende paragrafer: Paragraf.11.5.(1)e utfra §11.2 (1) c. i Det 

Norske Travselskaps lover.  
 

Styret i Nord Norge Travforbund har registrert flere medlemmer som har vært aktive på 

sosial media med krenkende og skadelige uttalelser for travsporten, men velger i denne 

omgang å gjøre en anmeldelse mot de medlemmer som her er nevnt. Disse tre har markert 

seg i både antall overtredelser og alvorlighetsgrad. 

 

Sak 

26/19 

Terminliste 2020 

Styret gikk gjennom terminlisteproblematikken for Nord Norge. Styret tok dette opp med 

Styreleder DNT og Leder i Totonor Per Dag Hole.  

 

Vedtak: Styret NNTF lager et skriv om de aktuelle forslag for løpsdager og sender dette 

inn til styret i Totonor og DNT før møtet i DNT styret den 22. august. 

 

Sak 

27/19 

Løpsutskrivningen 

Styret gjennomgikk problematikken med løpsutskrivningen i Nord Norge. 

 

Vedtak: Det lages et skriv på den spesielle problematikken som er registrert ved utskriving 

av løp spesielt i Nord Norge. Dette sendes Totonor og DNT. 

 

Sak 

28/19 

Eventuelt 

Karasjok Travlag. 

Det er kommet inn til NNTF bekymringsmelding om den økonomiske forvaltningen i 

Karasjok Travlag. Styret i NNTF har gått gjennom Årsrapport og regnskap som er sendt inn 

i forbindelse med NNTF sin generalforsamling i Mars 2019. Der er ikke levert regnskap 

som er underskrevet av alle medlemmer, for 2019. 

 

Vedtak: Med bakgrunn i de meldinger vi har fått, og det regnskap vi sitter inne med, 

sendes det et varsel til samtlige styremedlemmer i Karasjok Travlag med følgende tekst: 

 

«Karasjok Travlag v/ leder må innen 24 timer fra mottak av denne mail kunne fremskaffe 

alle regnskapsdokumenter, kontoutskrifter fra bank for hele 2018 og fram til dags dato i 

2019. Vi gjør oppmerksom på at alle bilag skal fremlegges sammen med regnskapet.» 

 

June sender dette til Karasjok Travlag sitt styre etter nærmere avtale med styreleder i 

NNTF. 

 

 Møtet avsluttet kl 15.30 

Steve Strøm 

referent 

 


