
Endelig protokoll 

Det Norske Travselskap 

Styremøte 10/10 – 2.7.2010 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti 

og Geir Stangeland. 

Administrasjon: Ivar Egeberg, Odd H. Johansen og Tore Kristiansen.  

 

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende innspill til saker under eventuelt: 

 Larsen: Rutiner for reiseregninger. 

 Brun: Rutiner styreprotokoll. 

 Huseby: Bekymring for lav omsetning/”gjennomsiktige” løp.  

 

Administrasjonen orienterte om følgende saker: 

 Fremdrift Wall of Fame. 

 Møte i Sverige 1.7 vedrørende moms- og skatt.   

 

 

Referater 

S 1-10/10 Styreprotokoll nr 09/10 og vedtaksprotokoll 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll nr 09/10 og vedtaksprotokoll godkjennes.  

 

 

Økonomi 

S 2-10/10 Fauske 

 

Nestleder Larsen orienterte om møtet som han og generalsekretær Egeberg hadde 

med representanter fra Nord Norge Travforbund, Indre Salten Travlag, Fauske 

kommune og Fauske kjøre- og rideklubb den 21.6 angående utvikling av 

Krokdalsmyra til flerbruksanlegg for hest.  

 

Styret mener at saken må sees i sammenheng med utbyggingen av bane i Bodø. Nord 

Norge Travforbund har tidligere gitt uttrykk for at Bodø skal prioriteres. Det er 

imidlertid uavklart når det gjelder totalkostnader samt finansiering, og styret mener 

at banen i Bodø må ferdigstilles før man kan ta endelig stilling til Fauske. 
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Styreleder erklærte seg inhabil i saken. Varamedlem Geir Stangeland hadde således 

stemmerett i saken. 

 

Vedtak: 

DNTs styre går for at vedtatt prioritering opprettholdes, og som en konsekvens av 

dette, må Bodø ferdigstilles før man starter opp med sluttføring av Fauske. Dette 

fordi totalkostnader og fullfinansiering av Bodø er uavklart. Styret vil behandle 

Fauske som en separat sak så snart Bodø er ferdigstilt. 

 

 

Næring, avl og sertifisering 

S 3-10/10 Lome Kongen 

 

Starten med Lome Kongen onsdag 14. april 2010 og lørdag 1. mai var i strid DNTs 

dopingreglement § 2,1a) idet hesten avla positiv dopingprøve for metylprednisolon. 

Det var ikke ført helsekort for behandlinger hesten hadde fått. Dette er i strid med 

dopingreglementet § 2,1 i). 

 

Vedtak: 

1) Styret i DNT vedtar å ilegge påtaleunnlatelse for brudd på dopingreglementet § 
2,1 a), ved start med hesten Lome Kongen onsdag 14. april 2010 og lørdag 1. 
mai 2010, jfr. DNTs lov § 12.6, med bakgrunn i samlet vurdering av følgende 
særlige forhold: 

- Antidopingutvalget anser at det er funnet en sannsynlig årsak til de positive 
prøvene, og at treners forklaring og veterinærjournal samsvarer med funn i 
hestens dopingprøve. 

- Hesten ble behandlet med metylprednisolonacetat før DNT gikk ut med 
spesiell informasjon om bruk av glukokortikoider ved leddbehandling til 
hest (13.april 2010), og før DNT frarådet bruk av metylprednisolon til aktive 
løpshester. 

- Hestens trener hadde overholdt gjeldende minimums karenstid for 
legemidlet, og var således i god tro. 

- Hestens trener og behandlende veterinær har bidratt til rask oppklaring av 
saken 

2) Trener Ola Engevold anmeldes til DNTs domskomité for brudd på DNTs 
dopingreglement § 2,1i). Det nedlegges påstand om at trener Ola Engevold 
ilegges bot kr. 5000,-.   

 

S 4-10/10 Glaziers Broadway 

 

Starten med Glaziers Broadway onsdag 8. april 2010 var i strid DNTs dopingreglement 

§ 2,1a) idet hesten avla positiv dopingprøve for metylprednisolon. Det var ikke ført 

helsekort for behandlinger hesten hadde fått. Dette er i strid med dopingreglementet 

§ 2,1 i) 
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Vedtak: 

1) Styret i DNT vedtar å ilegge påtaleunnlatelse for brudd på dopingreglementet § 
2,1 a), ved start med hesten Glaziers Broadway onsdag 8. april 2010, jfr. DNTs 
lov § 12.6, med bakgrunn i samlet vurdering av følgende særlige forhold: 

- Antidopingutvalget anser at det er funnet sannsynlig forklaring på den 
positive dopingprøven, i det treners forklaring og veterinærjournal 
samsvarer med funn i hestens dopingprøve. 

- Hesten ble behandlet med metylprednisolonacetat før DNT gikk ut med 
spesiell informasjon om bruk av glukokortikoider ved leddbehandling til 
hest (13.april 2010), og før DNT frarådet bruk av metylprednisolon til aktive 
løpshester. 

- Hestens trener hadde overholdt gjeldende minimums karenstid for 
legemidlet, og var således i god tro. 

- Hestens trener og behandlende veterinær har bidratt til rask oppklaring av 
saken. 

2) Trener Thomas Persson anmeldes til DNTs domskomité for brudd på DNTs 
dopingreglement § 2,1i). Det nedlegges påstand om at trener Thomas Persson 
ilegges bot kr. 5000,-. 
 
 

S 5-10/10 DNTs forbuds- og karenstidsliste – revisjon 2010 

 

Administrasjonen har i samarbeid med ADUs leder, utarbeidet revidert versjon av 

forbuds- og karenstidslisten der endringene er i samsvar med NEMAC (Nordic Equine 

Medication and Antidoping Committee). 

 

Styret mener at forbuds- og karenstidslisten er en viktig del av DNTs anti-doping – og 

hestevelferdpolitikk. Styret vil derfor ha en fullstendig gjennomgang av listen i 

styremøtet 20.8. der styret også skal behandle forslag til langsiktig plan vedrørende 

doping/karenstider. I den sammenheng bes administrasjonen henvende seg til ADU 

for uttalelse om listens innhold samt be de nordiske landene om å utsette datoen for 

iverksetting. 

  

Vedtak: 

Styret tar administrasjonens forslag til revidert karenstidsliste til foreløpig 

orientering, og vil ta saken på nytt i styremøte 20. August. Administrasjon 

innhenter til da uttalelse fra ADU vedrørende listens innhold. Styret ønsker et 

forståelig dopingreglement som sikrer en god og riktig behandling av hestene våre 

samtidig som det gir en tydelig ansvarsplassering ved brudd på ulike bestemmelser. 

Administrasjonen kontakter de øvrige medlemsnasjonene for å be om utsettelse av 

iverksetting til alle nasjonene har fått behandlet saken i sine respektive styrer, 

deretter ønsker vi saken drøftet i Nordisk Travkomite.  
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Sport 

S 6-10/10 Klage innmeldingsberettigelse til klasseløp 

Eier av hesten Cohiba ønsker å selge hesten på DNTs derbyauksjon. Siden hestens 

fødselsmelding ikke kom inn til DNT innen utgangen av fødselsåret, er ikke hesten 

innmeldingsberettiget til klasseløpene, og derav heller ikke innmeldingsberettiget til 

auksjonen. Eier har søkt om gjeninnsettelse, men fått avslag av DNTs sportsavdeling.  

 

Styret kan ikke se at det er gjort administrative feil i saken, og støtter følgelig 

sportsavdelingens behandling av saken.  

 

Vedtak: 

Styret støtter sportsavdelingens behandling av saken. Klagen tas ikke til følge. 

 

Eventuelt 

S 7-10/10 Under eventuelt ble følgende saker behandlet: 

 

- Rutiner for reiseregning  

Administrasjonen la frem forslag for rutiner for reiseregninger. 

 

Vedtak: 

Rutiner for reiseregninger og møtegodtgjørelse datert 2.6.2010 fastsettes som 

gjeldende bestemmelse, med unntak for DNT styrets representasjonsoppdrag som 

godtgjøres med møtegodtgjørelse. 

  

 

- Rutiner protokoll 

Styreleder gjennomgikk rutinene for godkjenning av styreprotokoll. Styresekretær 

sender foreløpig protokoll til styreleder for godkjennelse. Protokollen er offisiell etter 

at styreleder har godkjent den. Styreprotokollen behandles deretter som egen sak på 

påfølgende styremøte. 

 

 

- Spilleutvikling 

Huseby uttrykte bekymring for lav omsetning/”gjennomsiktige” løp og viste til 

administrende direktør i N R sine uttalelser i saken. Vi klarer stort sett å fylle feltene 

men med ujevn kvalitet som igjen fører til lave utbetalinger. Spillerne søker seg til 

større potter/utbetaling.   
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Bjerke 6.7.10 

 

 

 

Tore Kristiansen       Ivar Egeberg 

Styresekretær        Generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i DNT: 

 

 

 

 

 

Merete Johansen   Atle Larsen   Torhild Grimseth Huseby 

Styreleder 

 

 

 

 

 

Carl Petter Brun   Tina Dale Brauti  Geir Stangeland 

 

 

 

 


