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Etikk – En troverdig travsport for alle 
Norsk travsport skal være et hyggelig sted å være hvor ingen skal føle seg fornærmet, mobbet, 
ekskludert eller nedverdigende behandlet. Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hesten har 
som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår 
virksomhet. Vår policy er enkelt og greit; Hesten først. 
 
I travsporten er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, 
seksuell orientering og psykiske- og fysiske forutsetninger. Vår holdning og imøtekommenhet kan 
være avgjørende for om noen velger å bli i travsporten eller ikke. Vi må alle jobbe for å tiltrekke oss 
nye interessenter og for å beholde våre aktive gjennom å være gode ambassadører for sporten.  
 
Med bakgrunn i dette har DNT etablert et sett med etiske retningslinjer for å skape klare og positive 
rammer for alle som er med i norsk travsport.  

Nedenfor finnes etablerte retningslinjer som tydeliggjør hva norsk travsport står for og hva vi tar 
avstand fra. Disse er som følger: 

• Etiske retningslinjer for behandling, trening og konkurranse med travhest  

• Retningslinjer mot trakassering 

• Råd mot trusler 

• Retningslinjer mot seksuelle overgrep i travsporten 

• Retningslinjer mot diskriminering i travsporten 

• Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og aktive i DNT 

 
Hvis du har vært utsatt for noe eller kjenner til forhold som ikke er akseptable, kan det noen ganger 
være lettere å henvende seg til en uavhengig person eller instans. Dette kan gjøres anonymt hvis 
ønskelig. Dersom du eller noen du kjenner til, det være seg dyr eller mennesker, blir utsatt for noen 
form for uønsket atferd eller har spørsmål til noen av de ovennevnte temaene, kontakt 
varsel@travsport.no  

Dersom du har vært utsatt for noe som utvilsomt er et lovbrudd, vil det være hensiktsmessig å 
vurdere om saken bør anmeldes direkte til politiet uten å gå via DNT først. 

  

mailto:varsel@travsport.no
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Etiske retningslinjer for behandling, trening og konkurranse med 
travhest 
 
Hesten først! 
Hesten er fra naturens side et byttedyr, hvilket innebærer at det å være rask og utholdende var en 
forutsetning for å overleve. Våre tamhester lever ikke lenger under de samme utfordrende 
forholdene, men har beholdt instinktene og de fysiske egenskapene. Som andre arter utvikler hesten 
ferdigheter i ung alder, og føll og unghester begynner tidlig å løpe om kapp og måle styrke med 
hverandre gjennom lek og fri utfoldelse.  
Disse egenskapene er hos våre travhester forsterket gjennom langsiktig, målrettet avl og trening på 
hestens premisser . 

I travsporten skal hestens velferd alltid komme først – i alle sammenhenger! Det er med stolthet at vi 
presenterer en sport der hesten innehar hovedrollen, og hvor vi alltid er på hestens side.  
 

Hestens fem friheter 
Godt hestehold er en forutsetning for god hestevelferd.  
Hestens velferd er avhengig av at hestens fem rettigheter (The Five Freedoms) er oppfylt:  

           

 

 

 
Mat og drikke:  
Hesten skal tilbys tilstrekkelig mengde fôr av god kvalitet vurdert ut ifra dennes individuelle behov. 
Her spiller faktorer som rase, alder, fysiske form, trenings-/bruksmengde og reiseaktivitet inn. 
Grovfôret skal dekke hoveddelen av hestens energibehov, og den skal ha jevnlig tilgang på grovfor av 
god hygienisk og næringsmessig kvalitet gjennom hele døgnet.  
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Hesten skal ha kontinuerlig tilgang på rent drikkevann. Snø kan ikke regnes som drikkevann. 
Forskning viser at hesten foretrekker å drikke av et åpent vannspeil. Ved bruk av drikkekar bør dette 
gi 8-10 liter vann pr. minutt. 

Tørt underlag, skydd for vær og vind:  
Hesten skal alltid tilbys oppstallingsforhold som sikrer tilstrekkelig plass for hvile på tørt underlag, 
samt skydd mot vær og vind. Oppstallingsforholdene skal heller ikke utgjøre en fare for at hesten kan 
skade seg. God og jevnlig rengjøring er en forutsetning for god hestevelferd. 
Ved innendørs oppstalling skal lysforholdene være gode og støvkonsentrasjonen så lav som mulig. 
Ventilasjonen og luftkvaliteten i stallen skal være god, og bør prioriteres fremfor å holde 
temperaturen oppe. Luftfuktigheten bør holdes på et nivå som hindrer dannelse av kondens, helst 
under 80%. 

Ikke utsettes for unødig lidelse: 
Hesten skal ved deltakelse i travløp være i tilstrekkelig konkurransemessig skikk slik at den ikke 
utsettes for unødig påkjenninger eller belastninger. Det er ikke tillatt å starte i travløp med syke eller 
halte hester, eller hester som er i for dårlig kondisjon.  
Deltakelse i travløp er lystbetont for hesten ved at den gjennom riktig trening og foring, mye omsorg 
og respekt for det enkelte individ fremstår sunn og godt forberedt for konkurransen. 

Under travløp skal hesten alltid behandles på en god måte, og kusk/rytter skal bryte løpet med 
hester som viser tydelige tegn på utmattelse, sykdom eller skade.  
Driving av hesten skal gjøres på forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende bestemmelser. Hester som 
er slitne skal ikke drives på i travløp. 

Hesten skal sikres tilsyn av veterinær i tilfeller der sykdom eller skade oppstår.  
All behandling av hester skal være etisk og faglig forsvarlig. Medisinsk behandling skal utelukkende 
iverksettes av veterinær. Eksperimentelle behandlingsformer som påfører hesten ubehag, gjeldende 
både metoder og preparater, skal ikke tolereres.  
Det er hestens treners ansvar at all behandling og medisinering utelukkende gis i den hensikt å sikre 
hesten best mulig helse og velferd. 
Det er videre viktig at hesten gis tilstrekkelig hvile/rekonvalesens etter perioder med sykdom eller 
skade, også i tilfeller der hesten er behandlet for dette. 
Hester med alvorlig eller tilbakevendende kliniske lidelser, eksempelvis lungeblødning, skal ikke 
starte i travløp på midlertidig eller permanent basis. 

Drektige hopper tillates ikke å starte i travløp 120 dager eller mer etter siste bedekning. Hopper som 
har født levende føll skal tidligst starte i travløp 180 dager etter følling. 

Naturlig atferd:  
Hesten skal ha tilgang på uteareal som gjennom størrelse og utforming gir god mulighet for mosjon, 
også i høyt tempo. Hesten er fra naturens side et flokkdyr, og forholdene bør derfor legges til rette 
for at flere hester kan gå sammen.   
Behandling eller oppstalling som på noen måte forårsaker fysiske eller psykiske lidelser tolereres 
ikke. 
 
Rettferdig behandling og trening: 
Trening: All trening av hest skal være tilpasset hestens fysiske evner og nivå av modenhet. Forskning 
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viser at unge hester har utbytte av systematisk trening fra ca. halvannet års alder, men ikke før. 
Gamle hester, eller hester med sykdom eller skade, skal ikke utsettes for trening som de fysisk eller 
psykisk ikke lenger tåler.  

Hesten skal ikke utsettes for treningsmengder- eller program den ikke er tilstrekkelig forberedt for, 
og treningen må derfor, uavhengig av alder, legges opp slik at mengden økes suksessivt i tråd med 
hestens utvikling.  
Treningsmetoder som påfører hesten frykt eller skade, eller legger unødige restriksjoner på hestens 
normale atferd, tolereres ikke. 

Tilsyn og stell: Hesten skal ha nødvendig tilsyn og stell av kyndige personer, også i perioder der den 
ikke trenes. Stell av hesten omfatter også hovpleie/skoing, som skal være regelmessig og av en slik 
karakter at hesten ikke påføres unødig lidelse. 

Transport: Transport av hester skal alltid gjøres under sikre forhold, og med et transportmiddel som 
er kontrollert og godkjent for dyretransport. Fokus må hele tiden være rettet mot å beskytte hesten 
mot skader og annen helserisiko. 

Lange reiser med hest må planlegges nøye. Hestene skal ha jevnlig tilgang på vann, og regelmessige 
hvile der hesten får komme av transporten. Problemer med luftveiene kan reduseres ved å gi hesten 
mulighet til å senke hodet ned til gulvnivå under hvileperioder. 
 

Hesten skal garanteres verdig behandling etter endt løpskarriere 
Alle hester har en egenverdi utover den nytteverdien den har for oss mennesker, og den skal 
selvfølgelig behandles humant og respektfullt den dagen løpskarrieren er over. Dette innebærer at 
hesten enten må sikres et trygt og godt liv videre der bruksområdet er tilpasset hestens alder og 
fysiske og psykiske form, eller gis en verdig avslutning. 

 

 

Fotnoter: 

Lov om dyrevelferd: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 

Forskrift om velferd for hest: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505 

Retningslinjer til forskrift om velferd for hest: 
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskr
ift_om_velferd_for_hest.8416/binary/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20
hest 

Forskrift om forbud mot doping av hest: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-01-231 

DNTs dopingreglement: 
http://www.travsport.no/PageFiles/197988/Dopingreglementet%202018.pdf 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskrift_om_velferd_for_hest.8416/binary/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20hest
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskrift_om_velferd_for_hest.8416/binary/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20hest
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskrift_om_velferd_for_hest.8416/binary/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20hest
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-01-231
http://www.travsport.no/PageFiles/197988/Dopingreglementet%202018.pdf
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Retningslinjer mot trakassering 
 

Formål 
Bakgrunnen for at vi har etablert regler mot trakassering i travsporten, er at vi at alle som er 
involvert i travsporten skal føle seg velkomne og trygge, og at travsporten er en arena hvor alle tar 
tydelig avstand fra enhver form for trakassering. Trakassering er en atferd som krenker en person og 
som er knyttet til kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, religion eller annen tro, 
funksjonshemming, legning eller alder. 

Hensikten med dette verktøyet er å kunne opptre forebyggende og være veiledende for hvordan vi 
forholder oss til hverandre på en måte som styrker bildet av travsporten som en sunn livsstil og 
moderne sport der fellesskapet er en kjerneverdi. 

Reglene gjelder for alle virksomheter i travet og for alle som opererer i disse – formelt eller uformelt. 
Reglene er også ment for personer som gjennom sitt engasjement i travsporten tydelig forbindes 
med den. 

Tilnærming 
Travsporten skal tilby et kameratslig og trygt sosialt miljø der alle føler seg trygge og blir sett. Vår 
tilnærming til hverandre skal være preget av respekt for hverandres forskjeller og meninger. 
I travsporten aksepteres ingen former for trakassering. Ingen skal behøve å kjenner seg fornærmet, 
mobbet eller oppleve seg utestengt hverken på grunnlag av kjønn, etnisitet, utseende, mening eller 
seksuell legning. Alle må hjelpe til med å forebygge trakassering gjennom å sterkt ta avstand fra slike 
handlinger og støtte den eller de som har blitt utsatt for dem. Det er alltid de voksnes ansvar å gripe 
inn dersom man avdekker slike handlinger mot barn. 
 

Hva er trakassering? 
Eksempler på trakassering kan være fordømmelse eller nedsettende omtale av grupper, mennesker 
og dyr. Det kan også være et spørsmål om usynliggjøring eller tilbakehold av informasjon basert på 
ønske om å diskriminere en tredjepart. Trakassering gjør en person eller gruppe føler fornærmet, 
truet, krenket eller mishandlet. Overgrep kan også være av en seksuell art, såkalt seksuell 
trakassering som f.eks. uønsket berøring, tafsing, vitser, forslag, utseende, sjargong eller bilder av 
seksuell karakter. Det er den fornærmedes opplevelse av det å kjenne seg krenket som er 
bestemmende for om dette er å anse som trakassering, ikke gjerningspersonens motiv. 
 

Hva sier loven? 
Etter loven skal den som trakasserer gjøres oppmerksom på at atferden oppleves som trakasserende. 
Det er derfor viktig at den som føler seg trakassert gjør det tydelig klart overfor den som trakasserer 
at atferden oppleves som ubehagelig og uønskelig, og at det må ta slutt. 
Dersom en arbeidsgiver eller noen som representerer arbeidsgiveren utsetter deg for trakassering 
regnes det som diskriminering etter loven. Dette gjelder også om arbeidsgiver ber noen andre om å 
trakassere deg.  
Dersom en kollega utsetter deg for trakassering, regnes det ikke som diskriminering etter loven. 
Derimot har arbeidsgiver som blir gjort kjent med at noen anser seg utsatt for trakassering på 
arbeidsplassen, plikt til å etterforske og sette en stopper for trakasseringen. Trakassering på 
arbeidsplassen er alltid arbeidsgivers ansvar. 
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Hva sier DNTs lov? 
I henhold til DNTs lov, § 11.2 (1c), er trakassering definert som en straffebelagt handling og som DNT 
kan sanksjonere mot. Sanksjoner som kan idømmes for overtredelse av dette punktet er beskrevet i 
DNTs lov § 11.5, og er irettesettelse, bot, tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte verv, tap av rett til 
å delta i travløp og trening på anlegg eid eller finansiert av DNT, tap av rett til medlemskap og derav 
følgende rettigheter, tap av premier og/eller rekorder når den straffbare handlingen kan ha hatt 
innflytelse på det oppnådde resultatet, tap av rett til å arrangere travløp, eller andre reaksjoner i 
forbindelse med arrangement og/eller tap av hedersbevisning. 
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Råd mot trusler 
Ulovlige trusler betyr at noen truer med å skade deg eller din eiendom. Trusselen som rettes mot deg 
kan også inkludere andre mennesker, dyr eller gjenstander som er viktig for deg. For å kunne 
karakteriseres som en trussel, bør det gjøre at du føler alvorlig frykt. 

Rådene nedenfor kan også brukes i andre situasjoner, som f.eks stalking, overgrep, ulovlig tvang, 
ulovlig inntrengning, overfall, seksuelle overgrep, utpressing, hærverk, forsøk på hærverk eller brudd 
på eventuelt forbud mot å kontakte deg. 

Er situasjonen akutt? 
- Påkall hjelp gjennom å rope, skrike, vifte med armene eller lignende 
- Fjern deg/løp bort fra situasjonen 
- Ring 112 

Situasjonen er ikke akutt 
- Anmeld forholdet til din arbeidsgiver 

o Nærmeste overordnede 
 

- Anmeld forholdet til politiet 
o Oppsøk nærmeste politistasjon eller ring 02800 

 
- Viktig å tenke på ved anmeldelse: 

o Ta vare på all informasjon som dokumenterer truslene, som f.eks. e-poster, sms’er, 
bilder/film, brev m.v. 

o Bilder eller film av gjerningspersonen er et meget nyttig om det finnes 
o Dersom det har vært vitner til hendelsen(e), er det viktig at du noterer ned navn og 

telefonnummer på disse.  

Praktiske råd 
- Fortell dine nærmeste om det som har hendt 
- Vær tydelig og unngå kontakt med gjerningspersonen 
- Endre dine hverdagsrutiner: 

o Ta en annen vei til jobb, skole, barnehage m.v. 
o Bytt parkeringsplass 
o Se over låser og alarmsystem til din bolig 
o Vurder midlertidig adresseendring 
o Vær årvåken 
o Ha en kontaktperson 

- Vær tilgjengelig via ny, hemmelig telefon 
- Søk om kontaktforbud dersom du vet hvem gjerningspersonen er 
- Etterspør sikkerhetsalarm/beskyttelse fra politiet 
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Retningslinjer mot seksuelle overgrep i travsporten 
I takt med at travsportens ungdomsaktivitet øker, øker også kravene til at vi kan tilby våre unge et 
trygt miljø der de møtes med respekt. Disse retningslinjene innretter seg derfor særskilt mot å 
beskytte barn og ungdom opp til 18 år.  

Formål 
Seksuelle overgrep er uforenlig med travsportens verdier. Retningslinjene har som mål å styrke 
beskyttelsen av barn og unge for å hindre at disse blir utsatt for seksuelle overgrep, utnytting eller 
trakassering innenfor travsporten. Retningslinjene er basert på gjeldende lovgivning, 
barnekonvensjonen og ut fra perspektivet om barns rettigheter. 

Hva er seksuelle overgrep? 
Seksuelle overgrep er alle seksuelle handlinger som gjøres mot noen, foran noen eller som en person 
får noen annen til å gjøre, mot den utsatte personens vilje. En voksen som ser på uten å gripe inn når 
noen utsettes for dette, vil i mange tilfeller også gjøres seg skyldig i overgrep. Om et barn utsettes 
for, eller tvinges til en seksuell handling, regnes det alltid som et seksuelt overgrep selv om barnet 
tilsynelatende ikke motsetter seg handlingen eller til og med gir uttrykk for at handlingen er ønsket. I 
Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Den seksuelle lavalderen skal beskytte barn mot å bli utsatt 
for seksuelle overgrep fra voksne. Den skal også beskytte barn og unge mot å ha sex før de selv føler 
de er klare for dette. 

Et seksuelt overgrep trenger ikke å være av fysisk karakter, det kan også være verbalt og da omtaler 
vi det som seksuell trakassering. Les mer om dette under «Retningslinjer mot trakassering». 

DNTs tilnærming 
Alle travlag med barne- og ungdomsarbeid bør utarbeide sitt eget sett med verdier basert ut fra et 
barneperspektiv med tanke på å skape et kameratslig, trygt og sosialt miljø for alle unge i 
travsporten. Å ta barn og unges historier og signaler på alvor er et annet viktig punkt i dette arbeidet. 
For å kunne bli godkjent ponni-instruktør i DNT, må vandelsattest framlegges, og også travlag bør ha 
en slik kontroll av ledere til sitt barne- og ungdomsarbeid. 

Det er den utsattes opplevelse av en situasjon som er avgjørende, ikke motivet til gjerningspersonen. 
Når det finnes opplysninger som tilsier at et seksuelt overgrep har skjedd, skal man reagere raskt, 
beskytte barnet/ungdommen, innhente relevant informasjon og agere med både stort ansvar og stor 
diskresjon. Bedømmes handlingen å være av kriminell karakter, skal saken anmeldes til politiet. 
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Retningslinjer mot diskriminering i travsporten 
I travsporten er fellesskap en kjerneverdi og derved en motsats til diskriminering i alle dens former. 
Vår tilnærming til hverandre skal alltid preges av respekt for hverandres ulikheter og meninger. 

Formål 
Formålet med disse retningslinjene er å motvirke og forebygge alle former for diskriminering og 
styrke grunntanken om menneskelig likeverd. Det betyr at alle skal kunne være en del av travsporten 
ut ifra sine forutsetninger, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, 
seksuell legning eller fysiske og psykiske forutsetninger. I travet skal alle føle seg velkommen og bli 
behandlet på en god måte. 

Hva er diskriminering? 
Diskriminering innebærer at noen blir dårligere behandlet en andre på grunn av egenskaper man ikke 
kan påvirke som: kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller tro, 
funksjonshemming, seksuell orientering eller alder. 

DNTs tilnærming 
Alle som vil, skal ha mulighet for en meningsfull tilværelse innenfor travsporten og derfor aksepteres 
ingen former for diskriminering. At travsportens virksomhet utvikles og forbedres i form og innhold, 
bør også, så langt det er mulig, se forbi begrensende regler, normer og strukturer som i praksis utgjør 
hindringer for at alle skal kunne ha de samme rettigheter og muligheter ut ifra sine forutsetninger.  

Hva sier loven? 
Diskrimineringsloven sier følgende:  
«Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. 

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at 
personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er 
blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon. 

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, 
handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av forhold som nevnt i første ledd blir 
stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes 
enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk 
virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller 
arbeidstakere på grunn av forhold som nevnt i første ledd. 

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig 
inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven 
her. 

Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet.» 
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Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og aktive i DNT 
 

1. Jeg er en del av norsk travsport 
Vår opptreden og arbeid skal være tuftet på travsportens grunnverdier: Åpenhet, tillit, fair 
play og respekt. All vår kommunikasjon skal være gjennomsyret av travsportens 
kjerneverdier både i ord, bilder og handling. Vi har alle et ansvar for hvordan vi snakker om 
sporten vår i offentlig sammenheng, inkludert sosiale medier. Hvordan vi opptrer og hvordan 
vi snakker om sporten, er avgjørende for hvordan travsporten oppfattes.  
Det er god lojalitet å ville at fellesskapet skal lykkes. 
 

2. Jeg tar ansvar og handler 
Vi må alle reagere, handle og ta ansvar for eventuelle brudd på våre retningslinjer. Ved «selv 
å praktisere det vi forkynner», bidrar vi til travsportens troverdighet, hvilket er en 
forutsetning for en attraktiv travsport. Vi må også ta ansvar, respektere våre rammevilkår og 
handle ærlig og korrekt på en slik måte at det vi alltid gjør oss fortjent til den tillit travsporten 
er avhengig av. 
Enhver skal opptre ærlig, hensynsfullt og lojalt overfor DNTs lover og reglement og i tråd med 
vedtatte målsettinger. 
Ved brudd på retningslinjene skal dette varsles til rett instans. Er du usikker på hvem som er 
riktig instans – kontakt varsel@travsport.no. 
 

3. Jeg setter hestevelferd først 
Hestens velferd skal alltid komme først – i alle sammenhenger. Vi er alltid på hestens side. I 
travsporten spiller hestene hovedrollen, og derfor argumenterer vi alltid for en tilnærming til 
hestens beste. 
 

4. Jeg deler min kunnskap 
Gjennom å dele og spre vår kunnskap, både internt og eksternt, bidrar vi til et åpent 
læringsklima som gagner hele travsporten. Kunnskapsoverføring er en viktig del av vår 
virksomhet. Det handler om å gi tilbakemeldinger både internt og til våre aktive, og 
kommunisere våre beslutninger. Med et åpent klima menes også at vi skal gi rom for alle 
involverte til å ha rom og en stemme til å være med å påvirke den videre utviklingen av 
sporten.  
 

5. Jeg respekterer de beslutninger som er gjort 
Vi trenger ikke alltid å være enige i de beslutninger som fattes, men vi må forholde seg til 
dem med respekt. Dette betyr at vi skal være konstruktive, skaffe til veie fakta før vi uttaler 
oss i spesifikke saker, og ikke handle i affekt når vi framfører våre meninger til kolleger og 
aktive. Vi bør alltid informere hverandre om de beslutningene som tas.  
Samtidig må også alle påse at opplysninger om saker, kolleger e.l. gitt i fortrolighet, ikke blir 
brakt videre. 
 

6. Jeg opptrer upartisk 
Ingen må forsøke å påvirke til eller fatte beslutninger dersom det foreligger forhold som kan 
svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet. Tillitsvalgte kan ikke inneha bierverv eller 
trekke personlige fordeler av sin posisjon som kan føre til lojalitets- og habilitetskonflikter.  
Ingen skal motta noen form for økonomiske fordeler fra noen av DNTs 
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forretningsforbindelser, herunder motta rabatter/fordeler ved personlige kjøp av varer eller 
tjenester fra travets forretningsforbindelser, når det kan knyttes forventninger om 
gjenytelse. Enhver plikter å underrette nærmeste overordnet dersom en blir tilbudt gaver, 
ytelser eller tjenester som må antas å ha sin bakgrunn i vedkommendes tilknytning til DNT.  
Har tillitsvalgte, eller noen i disses nærmeste familie, aksjer eller andre eierinteresser i eller 
annet nært samarbeide med selskap som DNT benytter som leverandør av varer eller 
tjenester, pålegges vedkommende å informere sin overordnede om slike forhold.  
 

7. Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø 
Et godt og utviklende arbeidsmiljø skapes gjennom oppmuntring og støtte. Gjør ditt beste for 
å ha en positiv atferd og uttrykksform. Vis respekt og toleranse for andres meninger og 
synspunkter. Det er et mål at alle skal bidra med positive tilbakemeldinger. Alle har ansvar 
for hverandre og deres trivsel.  
 

8. Jeg gjør hva jeg kan for at vi skal bli flere i travsporten 
Jeg er en del av norsk travsport og tar ansvar og handler gjennom å sette hestens trivsel i 
sentrum, dele min kunnskap, respektere de beslutninger som tas, og gjøre det jeg kan for at 
sporten kan vokse i kvalitet og omfang. 
I travsporten er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, 
kjønn, seksuell orientering og psykiske- og fysiske forutsetninger.  Vår holdning og 
imøtekommenhet kan være avgjørende for om noen velger å bli i travsporten eller ikke. Vi 
må alle jobbe for å tiltrekke oss nye interessenter og for å beholde våre aktive gjennom å 
være gode ambassadører for sporten. 
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