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VEDTEKTER FOR DET NORSKE TRAVSELSKAPS AVLSFOND 
Vedtatt av styret i DNT den 3. september 2021, med virkning fra 1. januar 2022. 

 

1. FORMÅL 

DNTs avlsfond skal stimulere til økt oppdrett av travhester i Norge og økt omsetning av norskfødte 

travhester yngre enn 2 år.  

2. STYRE 

DNTs styre utgjør styret i fondet.  

3. EIERSKAP TIL FONDET 

Fondet eies av DNT, men hesteeiere har en rett til utbetaling av midler når vilkårene for utbetaling 

fra avlskonto foreligger.  

 

Rettighet til avlskontoen er knyttet opp mot eiernummeret som den enkelte hest er registrert mot. 

Et eiernummer kan representere en enkelteier, flereierskap eller ett stallpseudonym. Det er ansvarlig 

eier som kan benytte rettigheten til midler fra fondet i tråd med betingelsene i pkt. 7.1. Fordeling av 

rettighetene til midlene på avlskonto reguleres av eierkonstellasjonens egne vedtekter eller 

sameieloven, og gjøres opp partene imellom uavhengig av DNT. 

 

Rettigheten til avlskonto kan ikke slås sammen eller overdras ved salg, gave eller skifte av felleseie.  

 

Rettighetene til avlsfondet vil ved død fordeles på eiers arvinger etter loven, og kan ikke ved 

testament fordeles på andre.  Arvingene etter loven kan seg imellom bestemme at kun en av 

arvingene skal overta rettighetene til avlskontoen.  

 

4. FONDETS MIDLER 

4.1. Innbetaling til fondet. 

Fondet tilføres midler gjennom innbetaling av startgebyr ved deltakelse på travløp i Norge. DNT 

fastsetter regler for innbetaling av startgebyr.  

 

DNT kan tilføre fondet midler om ønskelig.  

4.2. Avlskonto og felleskonto 

Fondet er oppdelt i en avlskonto og en felleskonto. Avlskonto omfatter startavgift innbetalt for den 

enkelte hest under et eiernummer.  

 

Felleskonto utgjør renteinntekt av forvaltningen av samtlige avlskonti, startavgift for utenlandske 

hester, ubenyttede midler, gaver, samt innbetalinger fra DNT.  

 

5. FORVALTNING AV FONDETS MIDLER 

DNT skal regnskapsmessig forvalte fondets midler separat fra DNTs øvrige midler, og skal sørge for at 

det utarbeides et eget regnskap for fondet, herunder den enkelte avlskonto og felleskontoen.  
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Midlene skal forvaltes med lav risiko i bank. Påløpte renter bokføres årlig etterskuddsvis 

felleskontoen.  

6. ADMINISTRASJON AV FONDET 

DNTs administrasjon skal besørge administrasjonen av fondet. Styret kan gi egne retningslinjer for 

administrasjonen av fondet.  

 

7. UTBETALING OG FORDELING 

7.1. Utbetaling fra avlskonto 

Utbetaling fra avlskonto kan skje til ansvarlig eier ved følgende utbetalingsårsaker: 

a) ved registrering av norskfødt føll i DNTs register, eller  

b) til ny eier ved første gangs omsetning av norskfødt travhest yngre enn 2 år.  

 

Det kan maksimalt utbetales kr 15 000 for hver utbetalingsårsak. Ved utbetaling fra avlskonto skal de 

eldste beløpene utbetales først.  

7.2. Fordeling av innestående fra felleskonto 

Innestående på felleskonto overføres årlig, etterskuddsvis innen den 1. mars hvert år til hver 

avlskonto.  

 

Fordelingen skjer ved at hver avlskonto mottar en andel av felleskontoens saldo. Andelen beregnes 

ut fra en brøk der teller utgjør antallet starter eiernummeret har hatt, og nevner utgjør samlet 

antallet enkeltstarter for norskeide hester som har betalt startgebyr i angjeldende år. Ved bruk av 

starter i teller og nevner, skilles det ikke mellom starter med lav eller høy startavgift.  

7.3. Transaksjonssperre 

Dersom det hviler en transaksjonssperre på eiernummeret, kan DNT nekte utbetaling. DNT kan 

videre motregne i beløp som eiernummeret skylder DNT, eller organisasjonsledd i DNT. 

8. UBENYTTEDE MIDLER 

Innestående på avlskonto tilfaller felleskontoen dersom innestående beløp ikke heves innen utløpet 

av 31.12. det femte året etter at midlene ble godskrevet avlskontoen.   

 

9. KOMMUNIKASJON MED RETTIGHETSHAVER 

All kommunikasjon med rettighetshavere vedr. innestående på avlsfondet, herunder anmodninger 

om saldo, utbetaling og andre forhold skal skje elektronisk på den måte DNT til enhver tid måtte 

bestemme.  

10. VEDTEKTSENDRINGER 

Fondets vedtekter kan endres av styret i DNT. 


