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DET NORSKE TRAVSELSKAP 

Til DNTs organisasjonsledd 
18. juni 2021

Høringsdokument for ny strategiplan for norsk travsport 

Høringsinstans:  

Høringsfrist:  

Høringssvar:  

Organisasjonsledd i Det Norske Travselskap 

1. august 2021

Sendes til post@travsport.no og merkes med Trav2025 
Travlag skal sende sitt høringssvar med tilknyttet travforbund på kopi

Vedlegg til dette brevet: 1. Høringsdokument for ny strategiplan

2. Beskrivelse av nåværende situasjon i travsporten

3. Dokument for høringssvar

Vedlagt følger høringsdokument for ny strategiplan for norsk travsport, utviklet av Det Norske 

Travselskap. Trav 2025 er en overordnet plan for den organiserte virksomheten, og skal være styrende 

for norsk travsport i perioden 2021 - 2025. Strategiplanen skal legges frem på DNTs 

generalforsamling i september 2021.  

Strategiplanen gjelder for perioden 2021 – 2025, men flere av målene i planen er langsiktige og gjelder 

i et lengre tidsperspektiv. Derfor finnes det under flere virksomhetsområder målsettinger som er rettet 

mot 2030.   

Strategien er første steg 

En strategi skal være organisasjonens «kart» og gi retning over hva man skal arbeide mot. Det 

innebærer å sette langsiktige mål for organisasjonen og definere hvor vi ønsker å være i 2025. 

Strategien skal også synliggjøre en klar prioritering over hva de viktigste målene skal være for norsk 

travsport.  

Planen definerer derfor ikke konkrete handlinger. Handlinger skal understøtte den strategien som skal 

gjennomføres for å nå det målbildet som strategien beskriver. Årlige handlingsplaner, med budsjett, vil 

utarbeides etter at strategien er vedtatt.  

Organisasjonensleddene bes derfor å være nøye på å skille mellom strategi og handling/tiltak i sine 

høringssvar. Det viktigste høringssvaret kan peke på, er de langsiktige mål med beskrivelser som 

organisasjonen bør arbeide etter. Videre oppfordres organisasjonsleddene å være tydelig i sin 

prioritering av hvilke målsettinger som de mener er viktigst.   
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Høringsdokumentets oppbygning  

Høringsdokumentet for ny strategiplan er bygget opp på følgende måte:  

1. Nåsituasjonen i norsk travsport (med henvisning til ytterligere beskrivelse)  

2. Travsportens hovedutfordringer  

3. Travsportens hovedmuligheter  

4. Målbilde og langsiktige, strategiske retninger  

5. De viktigste prioriteringene  

Høringssvar 

I tillegg til organisasjonsleddenes egne vurderinger og innspill til innholdet i høringsdokumentet, 

ønskes følgende spørsmål at blir belyst i høringssvaret som organisasjonen sender inn:  

 

1. Beskriver/reflekterer hovedutfordringer de største utfordringene i travsporten?  

Hvis ikke: Er det andre utfordringer som er viktigere enn det som er beskrevet, og/eller er det 

noe av det som er beskrevet som er mindre viktig?  

 

2. Beskriver/reflekterer hovedmulighetene de største mulighetene i travsporten?  

Hvis ikke: Er det andre muligheter som er viktigere enn det som er beskrevet, og/eller er det 

noe av det som er beskrevet som er mindre viktig?  

 

3. Mål mot 2025, og langsiktige, strategiske retninger: Er deres organisasjon enig eller uening i 

de målsettinger, med beskrivelser, som er beskrevet under hvert enkelt av travsportens 

virksomhetsområder (avl, sport, hestevelferd, organisasjon, rekruttering og rammevilkår)? 

Begrunn svaret.  

 

4. Er prioriteringene i strategiplanen de viktigste prioriteringene for norsk travsport i perioden 

2021 - 2025?  

Hvis ikke: Er det andre prioriteringer som er viktigere enn det som er beskrevet? Begrunn 

svaret.  

Vedlagt til dette brevet følger et eget dokument som organisasjonene kan utforme sitt høringssvar i.  

 

Kontaktpunkt for spørsmål om innhold i høringsdokumentet 

Organisasjonsledd som har spørsmål til innhold i høringsdokumentet kan ta kontakt med følgende 

personer:  
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Sport og avl:  

Ingolf Herbjørnrød 

Epost: iherbjornrod@gmail.com Mobil: 950 83 985  

Rekruttering:  

Cecilie H. Andersson 

Epost: cecilie.h.andersson@gmail.com Mobil: 995 12 787  

Organisasjon:  

Torstein Grande  

Epost: torsteing@live.no Mobil: 952 38 529  

Travsportens rammevilkår:  

Knut Weum 

Epost: knut.weum@travsport.no Mobil: 916 44 639  

Hestevelferd:  

Jenny L. Ernström 

Epost: jenny.ernstrom@telenor.com Mobil: 463 75 681  

 

En ny strategiplan for norsk travsport skal være et resultat av en involverende prosess i hele DNT sin 

organisasjon. Styret i DNT ser derfor frem til høringssvar fra hele organisasjonen og ønsker 

organisasjonsleddene lykke til med arbeidet!  

 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Det Norske Travselskap  
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