Protokoll for tlf.styremøte 18.november 2015.
Til stede: Kjell Aage Øie-Kjølstad, Anne Hellem, Per-Ole Tysland, Anders Kaasa, Tina
Dale Brauti.
Saker:
1. Innkalling godkjennes. Styreleder skal prøve å sende ut sakspapirene noen dager før
kommende møter, helst en uke før møtene. Referat fra styremøte 6.10.2015
godkjennes. Referat for formannsmøte 16. og 17.10 var klart samme dag som vi hadde
styremøte, dette ble sendt til oss med en gang og godkjennes.
2. Møteplan. Neste styremøte skal holdes den 25.januar 2016 kl. 19-21 og det blir også et
telefonstyremøte.
3. Informasjonsflyt:
- NHF’s sider på www.travsport.no er nå igjen i drift slik at den oppdateres jevnlig.
Knut Olav Dahl gjør dette. Det er fortsatt litt arbeid igjen før vi er helt fornøyd. Vi
skal bl.a. ha link til ekstern webside fra innledningsteksten og kontaktinfo skal
oppdateres med navn og informasjon til nåværende leder og webansvarlig Knut
Olav Dahl. Vi skal kontrollere om det er mulig å melde seg inn i NHF via
«medlemsskap» på denne nettsiden og her skal lagene som ikke lenger fungerer
fjernes som alternativ. Anders Kaasa tar seg av dette punktet.
- den eksterne nettsiden på www.hesteeierforbundet.no er nå aktivert, men Kjell
Aage Øie-Kjølstad, Anne Hellem og Tina Dale Brauti skal ha et nytt møte for å bli
enige om videre progresjon mtp utseende og innhold. Hanne Lynne har jobb som
webdesigner. TDB har mailet de to øvrige med sine umiddelbare tanker og de to
andre skal se på og kontakte HL for endringer før det første møtet skal være for
KaK, AH og TDB.
- Facebook ble ikke diskutert.
4. Strategiplanen som er sendt ut i dag godkjennes og legges ut på FB og den eksterne
websiden.
5. Formannen stiller på møte med DNT’s samarbeidende organisasjoner den 16.12. Et
annet styremedlem stiller også dersom det blir behov for spesialkompetanse i enkelte
saker. Saker som NHF skal ta opp må meldes inn seneste en uke før den 16.
6. Vanligvis stiller formannen til møtene på NHS, dog er han forhindret den 1.12. Det er
langt for andre styremedlemmer og også vanskelig for disse å ta en hel dag fri fra jobb
på så kort varsel. Formannen kontakter leder i Oppland Hesteeierforening, Geir
Haugerud, for å se om han kan dra på møtet. Nils Vallesether skal være en av våre to
representanter for NHF på møtet. Anne Wangen skal informere om «Traver fra start til
slutt» og vår leder prater med henne om det. Det er viktig at NHF er med med to
representanter og setter preg på møtene på Starum.
7. Brevet ang. salg av Leangen er mottatt DNT’s GF og oversendt styret i DNT. NHF
oppfordrer til dialog og ser ikke at travsporten er tjent med en rettstvist.
NHF hadde et innlegg i TGN om banestruktur og vi ser at DNT har tatt et steg tilbake i
denne saken. Ingen baner er nå i fare for å bli nedlagt.
8. Det finnes 1.7 mill kroner igjen i pott for oppdrettere etter 2014. Vi har et referat fra møte
to i arbeidsgruppen for forvaltning av disse pengene (21.10.2015).

- Styret stiller seg bak de tre første punktene som ble vedtatt, med et tillegg til tredje
punkt om en makssum på kostnad til DNT for selger ved salg på auksjon. NHF mener at
salg av hest på auksjon er bra både for oppdrettere og kjøpere, og det er med på å sikre
gjennomsiktige forhold mtp verdisetting av travhester. NHF mener det er riktig å bruke
den gjenværende potten på å gjøre det mer interessant å selge hest på auksjon ved at
det blir rimeligere. Forslaget går ut på å ha 3% av salgssummen som salær fra selger til
DNT, dog med en makssum som man blir enige om. Tidligere praksis har vært 4 000 kr
for alle selgere.
- Styret i NHF støtter ikke forslaget om å bruke den gjenværende potten på å betale ut
oppdretterpenger ved alle starter i UET-land. Norge har i dag allerede de mest liberale
regler hva gjelder utbetaling av oppdretterpenger i utlandet. Alle starter i Norden dekkes
i tillegg til alle Gruppe 1-løp i UET og alle løp hvor man representerer Norge i UET. Det
aller viktigste for NHF er forutsigbarhet og de oppsparte midlene er ikke større enn at vi
risikerer at alt brukes opp på ett år og da vil vi igjen komme i behov for en ny diskusjon
om oppdretterpenger i utlandet. Vi ønsker forutsigbarhet og ro - og det vil bli vanskelig
Både for oppdrettere og for DNT dersom disse reglene stadig skal opp til diskusjon og
revurdering. Vårt forslag vil derfor være å opprettholde reglene slik de er i dag, men at
man tar bort kravet om at løp der ekvipasjen representerer Norge skal være i UET
for at man skal få oppdretterpenger.
- Et annet argument for å fokusere på oppdretterpenger i Norden er det faktum at alle
oppdrettere får utbetaling i prosent av hva som finnes tilgjengelig ved årsskiftet.
Prosenten blir høyere for hver oppdretter dersom vi fokuserer på starter i Norden som
er den vansligste problemstillingen.
- NHF ser behovet for å sikre kvalitet ved inseminasjonsstasjonene og vi mener det
blir billigere for hoppeeierene. Vi er derfor ikke enig i at potten skal brukes for å lage
kurs for seminteknikere på hest. NHF er for at kostnadene ved inseminasjon /
bedekning skal reduseres, men det er viktig at de som inseminerer har fagkompetanse
på dette. I dag reduseres fagmiljøene ut og det er ikke til fordel for oppdretterne om vi
øker denne prosessen ved å utdanne seminteknikere.
- NHF vil understreke at vi ikke ser behovet for å bruke opp alle pengene med en gang.
Vi ønsker pr. nå å bruke pengene til bedre og rimeligere oppdretterseminar og
rimeligere auksjon for selgere. Ved å ha litt mer avventende holdning til hvordan vi skal
bruke pengene så vil vi kunne finansiere andre gode forslag som kommer etterhvert.
9. - Vestfold Hesteeierforening er ikke formelt nedlagt. Per-Ole Tysland kontakter denne
foreningen for å se om de ønsker å bli en del av Telemark Hesteeierforening (som da
ev. får nytt navn) eller om de ønsker å fortsette i Vestfold med nytt styre. Anders Kaasa
har avklart problemstillingen med leder i Telemark Hesteeierforening.
- Voss Hesteeigarlag legges under Bergen og omegn Hesteeierforening.
- Nord-Trøndelag Hesteeierforening legges under Sør-Trøndelag Hesteeierforening og
bytter navn til Trøndelag Hesteeierforening.
- Akershus Hesteeierforening er det interesse for å aktivere igjen. Styreleder informerer
Knut Olav Dahl om dette.
- Rogaland og Nord-Norge Hesteeierforeninger legge sunder NHF sentralt.
10. Trond Klepp fremmer et forslag om å ha samme aldersbegrensning på begge
traverrasene. Styret i NHF støtter ikke dette av to årsaker. For det første så er det
vanskelig for baneveterinærer å avgjøre om de eldre hestene har helse til fortsatt å
starte, det er behov for undersøkelser utover halthet som vises i løpsbanen i disse
tilfellene, og for det andre oppfordrer NHF til en større omsetning av yngre hester for å
motvirke synkende bedekningstall. Vi ser også at tallene for 2013 og 2014 som gjelder

eldre varmblodshester viser at det ikke er et stort problem at varmblodshestene må
legge løpsskoene på hyllen ved 13 års alder.
11. TDB tar opp aktualitet med forsikring/støtte for hesteeiere i saker som Smadheim
Solan-saken og Estlandssaken (i Sverige). Travtrenere har ansvarsforsikring i
Gjensidige via sin lisens i DNT / ST og hesteeiere opplever at de står alene i tøffe saker
i rettsvesenet. I Sverige har en hesteeier som hadde 15 hester avsluttet sin
engasjement i sporten pga dette. Vi blir enige om at TDB tar kontakt med ulike
forsikringsselskap for å se om de vil lage en forsikring som kan gi støtte til hesteeiere i
de sakene der dette blir en problemstilling. Vi får deretter diskutere om det skal bli
frivillig for våre medlemmer å ha en slik forsikring eller om vi øker medlemsavgiften med
beløpet som det vil koste pr medlem. Det kan også være aktuelt å ha et forsikringsfond.
12. - «Traver fra start til slutt» styrebehandles i DNT i desember i år.
- Regnskap 2015 viser et lite overskudd når kontingentene for året er innbetalt til
sentralstyret.
13. Eventuelt:
- NHF ønsker å besvare leserinnlegget til Ole Ødegaard i TGN den 10.11. Vi er ikke
tilhenger av å skape splid mellom våre to traverraser når det er utøverne av de to rasene
selv som ønsker de forskjellene som er nå. Kaldblodsoppdrettere ønsker utebatling over
lenger tid under hestenes karriere og får derfor en lavere prosentsats enn oppdrettere av
varmblodshester. I tillegg ønsker «kaldblodsfolket» å ha et 5-årsløp med 500 000,- i
førstepremie og derfor aksepterer de lavere premier i Kriteriet og Derby vs
varmblodsløpene. Vi forstår ikke hva man ønsker å oppnå med et slik misvisende
innlegg.
- Vervekampanje for nye medlemmer opprettholdes. Det betyr 100,- i avgift det første året
man blir medlem og det skal gjelde uansett når på året man blir medlem.
- NHF har fått et stadig lavere innskudd fra DNT. Vi ser at travtrenerforeningen får over
200 000,- mer. Vår aktivitet begrenses veldig mye av at vi ikke har noen ansatt for våre
medlemmer. Styreleder vil ta opp denne saken med DNT i budsjettforhandlingene for
2016. NHF ønsker en økt aktivitet for å styrke hesteeiernes plass i norsk travsport (ref.
strategiplan), men for å få til mer trenger vi en deltidsansatt.

