
 

 

1 

 

 

REFERAT FRA 

DNTs GENERALFORSAMLING 

LØRDAG 17. APRIL 2010 

PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO 

 

 

DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til 

generalforsamlingen. 

 

Hederspersoner som har gått bort det siste året ble minnet med ett minutts stillhet. 

 

Stans i flytrafikken på grunn av askestøv fra en vulkan på Island førte til store utfordringer for 

mange av de påmeldte delegatene. Lovutvalgets leder, Atle Larsen, orienterte forsamlingen 

om hvilke vurderinger de hadde gjort, herunder spørsmål om avlysning av general-

forsamlingen og stemmegivning ved fullmakt. Lovutvalget konkluderte med at selv om det 

var en meget spesiell situasjon så var det forsvarlig at generalforsamlingen ble gjennomført 

som normalt.  

Ingen av delegatene hadde kommentarer til dette.  

 

Det var fremmøtt delegater fra 12 forbund, 135 lag og 5 medlemmer av styret – totalt 152 

stemmeberettigede. I styret fikk  1. varamedlem Tina Dale Brauti stemmerett i styremedlem 

Torbjørn Frøysnes sitt fravær.  

 

Det fremkom ingen merknader til innkalling / saksliste – generalforsamlingen ble erklært satt. 

 

Nils Dagestad holdt så hovedinnlegget sitt der han oppsummerte viktige saker som har vært, 

og hvilke utfordringer som ligger foran oss. Vedrørende Strategiplan 2015 så var den lagt inn 

som eget tema under morgendagens samling og den ble derfor ikke gjenstand for debatt 

under generalforsamlingen. Status for kaldblodsutvalgets arbeid ble også tatt der. 

 

Dagestad tok for seg følgende saker: 

Endring i den administrative ledelsen. Generalsekretær Tore Fyrand fratrådte som 

generalsekretær 31.3.09. Som fungerende generalsekretær ble assisterende generalsekretær 

Odd H. Johansen innsatt. Ny generalsekretær, Ivar Egeberg, ble ansatt i april 2009 og startet 

opp arbeidet i midten av september.  

 

Det å få aksept for vår næringspolitikk har vært styrets viktigste oppgave. Vi har hatt en lang 

prosess på dette i norsk travsport. Faktum er at man faktisk startet dette arbeidet i Norge 

samtidig med at man startet prosessen i Sverige for snart 25 år siden. I denne perioden har 

man i Sverige stadig utviklet sitt forhold til skatte- og avgiftsmyndighetene hvor man hele 

tiden har balansert mellom statens og sportens interesser. I en slik balansegang er det aldri 

slik at den ene part får alt som man vil. Staten og sporten har på noen områder forskjellig 
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syn. Slik er det i politikk.  

 

Mens denne prosessen har pågått i Sverige, og hvor man har hatt justeringer underveis, har 

vi i Norge vært usikker på hvilken modell vi skal diskutere med staten. Man har brukt både tid 

og penger på å finne ut hvilken modell man skal forsøke å få staten til og akseptere. 

 

Nå er vi kommet dit at vi er enige om hvilken vei vi skal gå. Vi ønsker en modell som er tuftet 

på den svenske modellen og som har tre hovedprinsipper: 

 

1. Man får full anledning til kostnads- og inntektsføring av travsport i enhver type 

næringsvirksomhet. 

 

2. Man får en egen momsbehandling av premier som i praksis fritar sporten for 

momsbelastningen fordi premier utbetales av beskattede midler fra Norsk Rikstoto.  

 

3. Hobbyer som kan gi fortjeneste – som trav og galoppsport – blir skattbart hvis man 

tjener penger.     

 

Det er minst tre grunner til at vi går for denne modellen: 

 

1. For det første kan vi da ta med oss alle erfaringene fra Sverige - både fra staten og 

sporten. Svenske skattemyndigheter tar nå et initiativ om å innføre en felles nordisk 

skattemodell for trav- og galoppsport. Dette ville være det aller beste. Det desidert 

viktigste elementet i gjennomføringen er trenerfaktureringen. Dette er en stor 

administrativ forenkling for trenerne samtidig som det gir staten opplysninger om 

hele inntektsbildet i trenerstanden. Dette er utrolig viktig. 

 

2. Denne modellen har vist at sporten har bedret sitt omdømme i hele befolkningen. På 

spillesiden vises dette ved at det er over 20 % av Sveriges befolkning som minst en 

gang i året spiller på trav. Dette tallet er mindre enn 5 % i Norge. På hesteeiersiden 

har det vist seg ved at det i dag er over 20 000 personer som eier mer enn 2 % i en 

eller flere travhester i Sverige. Tilsvarende tall i Norge er 2 000. Svenskene har 

målsetting om at det skal være 30 000 personer i 2013. Disse tallene viser at 

sportens omdømme stadig forbedres i Sverige. 

 

3. Modellen har vist seg å fungere i det som etter vårt skjønn er den aller viktigste i 

Norge, nemlig å rekruttere nye hesteeiere. Vi mener dette er helt avgjørende for 

sportens framtid. Vi må sørge for at de som allerede er hesteeiere skal få bedre 

rammebetingelser. Dette gjør vi ved å utvikle lokallag og lokale treningsforhold. Men 

dette er ikke nok. Vi må skaffe nye hesteeiere. Dette gjør vi mot to målgrupper: 

 

 Det å få de som allerede er interessert i, og driver med hest, til å kjøpe 

travhest. 

 Få nye hesteeiere som ikke nødvendigvis er hestefolk og som ikke har til 

hensikt å trene hesten sin selv.  
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Så tror vi ikke at ny næringsmodell løser alle utfordringer i norsk travsport. Svensk  

travsport har også store utfordringer foran seg – ikke minst innenfor oppdrett. Men vi tror at  

dette er en nødvendig forutsetning. Ikke minst fordi vi stadig får nærmere kontakt med  

svensk travsport. På kaldblodssiden har vi allerede et komplett integrert marked. Nå blir  

trenermarkedet integrert. Denne utviklingen vil føre til at man i stadig større grad får et felles  

travmiljø som krever stadig mer og mer samme regelverk – både sportslig og næringsmessig. 

 

Dette styret har valgt modell og politisk framgangsmåte. Vi føler vi har vunnet forståelse for 

vårt syn i Landbruks- og matdepartementet, men vi er ikke i mål. Vi har foran oss en stor 

politisk jobb. Vi føler at vi har en god sak og det er med stor glede jeg hører hva statsråd 

Brekk sier i sin hilsen. Ber alle merke seg det statsråden sier. Vi har god politisk kontakt med 

leder i finans- og næringskomiteen. Saken kan komme i revidert nasjonalbudsjett i juni eller 

budsjettet for år 2011. Min erfaring er at det bare er langsiktig, ærlig og korrekt politisk 

arbeid og alliansebygging over tid, som gir resultater. Det finnes ingen snarvei og lettvinte 

løsninger.  

 

Norsk varmblodsavl har blitt satt på dagsorden. Styret var tidlig klar over at det måtte gjøre 

noe, og har siden 2007 systematisk styrket løpstilbudet for norskfødte varmblodstravere. 

Styret har vedtatt i årets budsjett at vi skal satse sterkere på norsk varmblodsavl blant annet 

gjennom økte oppdretterpremier sammen med en sterk økning i løp for norsksfødte. Disse 

tiltakene vil gi oss en bedre internasjonal varmblodstraver på sikt. 

 

Sportslige høydepunkter 2009: 

 Maid For Tags banerekord på Meadowlands. 

 4-årige Royal norsk mester for hoppene. 

 Tinita Love tok seg av NM åpen klasse. 

 New Varenne L.A. vant Derby og Josef Kleins Minneløp. 

 Sweet Case imponerende god i hoppederby, og fulgte opp med banerekord på 1.12,3 

som tredje i Axel Jensens Minneløp. 

 Golden Brown dominerte blant 3-åringene, men måtte se seg slått av Bullchip i 

Kriteriet. 

 Delicious Queen overraskende vinner av hoppekriteriet. 

 Åsajerven suveren i Nordisk Elitkamp og norsk mester. 

 Sjefslill overraskende NM-vinner for hopper på hjemmebane. 

 Særpefanten svensk derbyvinner. 

 Bork Odin norsk derbyvinner samt to norske rekorder og beseiret eliten. 

 Åsajenta vant hoppederby. 

 Horgen Tore sterk vinner i Kriteriet der Voje Spik var best tidligere i sesongen. 

 Eldsiri suveren blant 3-års hoppene. 

 Eirik Høitomt ble nummer tre i VM. 

 

Utbygging – treningsanlegg. En viktig del av DNTs arbeid er å stimulere til og gi støtte til 

bedre treningsforhold til å holde travhest. For Norsk Rikstoto sitt spilleprodukt er det 

avgjørende at våre medlemmer kan produsere og få fram stadig nye og konkurransedyktige 
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hester. I 2009 er det flere viktige prosjekter som DNT har satt på dagsorden og det nevnes 

spesielt tre: 

 

1. Nannestad. Trening av hest, i dette sentrale geografiske område, er avhengig av gode 

treningsbaner, treningsløyper og rettstrekk. For å sikre framtidige gode 

treningsforhold har styret sett på mulighetene for å bygge opp et sentralt 

treningsanlegg på Nannestad i tilknytning til det anlegg som Øvre Romerike 

Travselskap har. Etter avtale med DNT har Bjerke Travbane Eiendom AS gjennomført 

alle forberedelser til oppkjøp og overdragelse av eiendommen knyttet til Nannestad 

Hestesportssenter. Området som i sin helhet er regulert til hesteformål, er totalt 580 

da, og inkluderer en 1 000 meter travbane, treningsløype, fire stallbygninger og et 

klubbhus for det lokale travlaget. Vi ønsker å utvikle området til et moderne og faglig 

ledende treningssenter for travhester, også sett i Europeisk sammenheng. 

 

2. Bodø. Bestemorenga har i flere år slitt med dårlige grunnforhold og det har vært lagt 

ned mye ressurser for å kunne kjøre travløp. Styret i Nord-Norge Travforbund vedtok 

1.4.2008 at Bodø Travbane er det beste alternativet til en fremtidig totobane i dette 

området. Bodø har et stort befolkningsområde og har hatt et levende miljø for hest i 

mange år. Bodø Travlag har fått 12,9 millioner kroner i offentlige tilskudd for å 

realisere en helt ny 1 000 meter bane. Siden dette viktige nordnorske travprosjektet 

bare kunne gjennomføres ved å utløse betydelige offentlige midler, fant styret det 

forsvarlig å investere. DNT fattet vedtak høsten 2009 om å gi Bodø Travlag et tilskudd 

på 6,2 millioner kroner. Arbeidet er nå startet opp og blir ferdig i 2010.  

 

3. Bjerke. Bjerke Travbane fremstår nå som en av de mest moderne travbanene i 

verden, og med en banegeometri som er unik og svært nære det optimale for en 

1 000 meter bane. Med de erfaringer vi har fra dette byggeprosjektet ønsker vi å lage 

et opplegg for prosjektering og oppfølging av investeringsoppgaver i travsporten. 

Dette skal danne grunnlag for en best mulig planlegging av større 

investeringsprosjekter. Styreleder i Bjerke Travbane AS, Øystein Dale, vil redegjøre 

for rehabiliteringen ved gjennomgang av beretningen for BT AS.   

 

Verdenskonferansen for travselskap ble arrangert i midten av mai. Konferansen samlet 

representanter fra 16 nasjoner og i løpet av 5 dager ble dyreetikk, utfordringer i 

spillemarkedet, antidoping, nordisk samarbeid og avls- og unghestarbeid i Norden presentert 

og diskutert. Som en del av konferansen ble det også delt ut diverse mediapriser, og vi er 

svært stolte over at prisen for beste nyhetsnettside gikk til TRAV24 og at Bjerke Travbane fikk 

prisen for beste annonsefoto i sin bussreklame for Oslo Grand Prix.  

 

Samtidig med verdenskonferansen ble VM for travkusker arrangert på følgende baner: 

Bergen Travpark, Biri Travbane, Jarlsberg Travbane, Sørlandets Travpark og Bjerke Travbane. 

Alle travbanene viste seg fra sine beste sider og det ble gjennomført spennende 

arrangementer med stor profesjonalitet av banenes administrasjoner og DNTs 

sportsavdeling.  
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Internasjonalt arbeid. Internasjonalt har vi gjennom UET arbeidet aktivt for at de nasjonale 

travselskapene skal ha kontroll over egen sport. Etter innspill fra Norge har nå dyrevelferd 

fått høy prioritet i UET sitt arbeid. Torbjørn Frøysnes ble gjenvalgt i UETs styre for perioden 

2010-2012, og det er med stolthet jeg nevner hans innsats på den europeiske arenaen. Han 

kjenner sporten og de politiske systemene og nyter stor respekt i besluttende organ. Han 

arbeider aktivt for å informere om travsporten på politisk nivå for å sikre midler til 

travsporten.  

 

Nordisk samarbeid. Norden blir stadig mer ett marked når det gjelder sport og spill og det 

krever mer harmonisering av regelverkene. Sterkere sportslig samarbeid vil alltid virke 

styrkende på det sportslige nivået. Samarbeid om sport og avl medfører at vi må gi og ta, 

men vi skal ikke bli overkjørt. Gjennomføringen av Elitekampen for kaldblods er et eksempel 

på samarbeid, et samarbeid som riktignok ble satt på prøve, men som løste seg. 

Ponnitrav = rekruttering. Dette er et langsiktig arbeid. Det er svært viktig at vi alle i sporten, 

inkludert administrasjonen på banene, lokallagene, forbundene, funksjonærer og alle vi 

voksne har tydelige og positive holdninger. Vi må ta barna på alvor! Mye av grunnlaget for 

travsporten blir lagt her. Her kan vi lykkes – det må vi! 

 

Utdanning / kompetanseheving. Det er stor aktivitet og det er utviklet mange gode tilbud på 

flere felt. Det må bygges opp kurstilbud der behovet melder seg og er størst. Det må utvikles 

en samlet kompetanseplan for alle ledd i hele DNT-organisasjonen. Her har vi gode 

muligheter til å lykkes i et faglig samarbeid med Norsk Hestesenter. En slik plan vil gi en 

forutsigbar og helhetlig opprustning av hele organisasjonen. 

 

Perspektiv og omdømme. Generalforsamlingen ble utfordret for å tenke perspektiv. Man må 

kunne løfte blikket og se langt fram og jobbe ut fra de mål man har. Redelighet, lojalitet og 

folkeskikk er viktige grunnpilarer vedrørende omdømme. Organisasjonskulturen vår må 

oppleves både internt og eksternt som ”et godt sted å være”, der vi står rakrygget og er 

stolte av verdiene våre. Jeg er overbevist om at de organisasjoner som lykkes best er de som 

bygger en organisasjonskultur der organisasjonens indre verdisystem og interne liv også 

oppleves helhetlig og skikkelig av verden utenfor. Om alle krefter som er interessert i og vil 

det beste for hestesporten, samlet seg og dro i samme retning - tenk for en kraft og 

optimisme som ville blitt skapt i Trav-Norge! For et løft denne næringen kunne fått! 

 

Organisasjonsarbeid. Alt handler om å gjøre hverandre gode. Vi deler kunnskapene våre –  

også med konkurrentene. Vi unner andre inderlig suksess. Det er imidlertid lov å bli sint – i  

ett sekund på rad, som Nils Arne Eggen sa. Vi må se på konflikter som en mulighet for  

utvikling. Lagspill er en relasjon mellom mennesker og det er ikke rom for å melde seg ut.  

 

Gjennom ”Mollekleivprosjektet”, som DNT organisasjonen gjennomførte for et år siden, ble  

det utarbeidet grunnpilarer i organisasjonen - som: 

 mulighetens arena 

 inkluderende arena 

 skal frigjøre energi 
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 være målrettet 

 ærlighet 

 ydmykhet 

 skape begeistring 
 

Dette vil skape: 

 stolte medarbeidere 

 stolte øyeblikk 
 

- og vi skal være stolte av sporten og arbeidet vårt. 
 
Organisasjonen vår tar små skritt i riktig retning, men vi bør øke marsjfarten mot målene som 
er tydelige og klare! 
 

DNT – organisasjonen i et historisk perspektiv. Det å være leder er som å delta i en stafett: 

sammensatt av korte og lange etapper. Alle vi som får tildelt en etappe har som eneste mål å 

yte vårt maksimale på vår etappe. Så er det generalforsamlingen som bestemmer hvor lang 

etappen skal bli. Sett i et historisk perspektiv vil våre navn bli parenteser - navn mellom to 

komma. Det er organisasjonen vår, DNT, som er viktig og som skal overleve alle navn. Alle 

som har fått tildelt verv i DNT organisasjonen har plikt å levere det beste en kan for å bygge 

en sterk og handlekraftig organisasjon før man leverer stafettpinnen videre. 

 

Avslutning. Vi kan løfte blikket og se alt det positive sporten står for, som frigir energi og 

glede. Her ligger kimen til framgang og vekst. Jeg er ydmyk og stolt av sporten vår, hesten og 

utøverne våre. Vi må evne og skape glede og entusiasme, dele gledene våre med andre – de 

store opplevelsene med sekunder og tårer. Vi må uttrykke dette til alle utenfor sporten – 

sporten gjør meg glad og jeg er stolt av den!  

 

Jeg vil avslutte med et dikt fra Olav H. Hauge: 

 

 eit ord 

 ein stein 

 i ei kald elv 

 ein stein til 

 eg må ha fleire steinar 

 skal eg koma over 

 

Takk for meg.  

 

 

Etter Dagestads innlegg ble forsamlingen vist en hilsen fra statsråd Lars Peder Brekk, 

Landbruks- og matdepartementet. Denne gjengis i sin helhet: 

 

Kjære generalforsamling! 

Hesten og hestesporten er viktig både for næringsutvikling og rekreasjon. Som grunnlag for 

hestespill er det også med på å skape underholdning og spenning i hverdagen for folk flest. I 
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Landbruks- og matdepartementet så har vi de siste årene hatt god dialog med travselskapet 

for å synliggjøre betydningen av hesten og hesteholdet i et næringsperspektiv. Regjeringen er 

enig om at hestehold med rimelig utsikt til å gi overskudd, skal behandles skatte- og 

avgiftsmessig som annen næringsvirksomhet. Landbruks- og matdepartementet er i god 

dialog med berørte departementer for å legge til rette for mer forutsigbare rammebetingelser 

for hestenæringen, og da er det viktig for meg å understreke at det engasjementet DNT og 

hestesporten har vist og de faglige innspillene ikke minst hestesporten har gitt, har vært viktig 

for meg og de politiske prosessene. Hesteholdet har ringvirkninger for annen 

næringsvirksomhet som også faller inn under mitt ansvarsområde. Det gjelder forproduksjon, 

oppstalling, veterinære tjenester og produksjon av andre goder som åpent kulturlandskap. Og 

i det politiske landskapet som jeg ferdes i er jeg av den oppfatning at det også er viktig å 

argumentere for økonomisk ryddighet mellom hestenæringen og disse forskjellige andre 

bransjene. Hesteholdet er på den måten også med på å sikre en viktig produksjon på mange 

bruk som ellers ville ha forsvunnet ut av jordbruket. Jeg vil ønske dere hjertelig til lykke med 

årsmøtet! 

 

 

1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene: 

Følgende ble foreslått: Ellen Minge, Hanne Lene Sæbø, Tormod Thorbjørnsen og Kjell G. 

Gaarder. 

 

Vedtak: 

Ellen Minge, Hanne Lene Sæbø, Tormod Thorbjørnsen og Kjell G. Gaarder ble 

enstemmig valgt som fullmaktskomité. 

 

Fullmaktskomiteen fungerte også som tellekomité. 

 

 

2. Valg av dirigent: 

Som dirigent ble Odd Flattum foreslått. 

 

Vedtak: 

Odd Flattum ble enstemmig valgt som dirigent. 

 

 

3. Godkjenning av forretningsorden: 

 

Vedtak: 

Utsendte forretningsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Under dette punktet opplyste dirigenten at stemmekortet leveres inn dersom man 

forlater lokalet.  
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4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder: 

Som representanter til å undertegne protokollen ble Kjellaug Langaard og Ulf Johansen 

foreslått. 

 

Vedtak: 

Kjellaug Langaard og Ulf Johansen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen 

sammen med styrets leder. 

 

 

5. Årsberetning 2009: 

Ordet ble gitt fritt for kommentarer til Årsberetningen. 

 

Tor Opdal, hederstegninnehaver, hadde en kommentar vedrørende media, herunder 

historikk i forbindelse med Kanal H og Digital Vision. 

 

Livald Eklo, Verdal Travlag manet om bedre informasjonsflyt i hele organisasjonen – fra 

sentralt hold til lagsnivå. DNT bør ha som mål å ha en ny sak på websiden hver dag. 

 

Torild Huseby, styremedlem og leder av Utdanningsutvalget, kom med utfyllende 

kommentarer til utvalgets beretning.  Hun påpekte at utdanning er viktig og at utdanning 

og rekruttering bør stå høyt på prioriteringslisten i travsporten og i DNT, både lokalt og 

sentralt. Kunnskap og god informasjon skal gi oss det grunnlaget vi trenger for å fatte 

gode vedtak for å vite hvilke valg som er fornuftige å ta for å vite hvordan vi skal 

rekruttere nye hesteeiere, - familier, venner, barn og ungdom inn i sporten vår. Kunnskap 

og informasjon bidrar til å styrke hele hestenæringa. Kunnskap skaper utvikling og 

stolthet!  

 

Vi har fått en svært god dialog og samarbeid med Norsk Hestesenter på Starum, og har 

gjennom møter og samtaler en kontinuerlig oppfølging av ansvar og arbeidsoppgaver. 

Men det holder ikke bare og møtes for å lage store planer. Travets organisasjon, DNT, har  

gjennom strategiplanen sagt hvor vi skal, og Utdanningsutvalget jobber konkret etter  

den. 

 

Vi skal alle bidra til at vi selv og norsk travsport får: 

 Gode resultater på travbanen.  

 - og at vi bidrar til at travsporten blir en folke- og familiesport. 
 
Vi skal oppnå bedre resultater, og sporten skal utvikle seg positivt. Det er derfor vi 
samles!  Gjennom informasjon og dialog er vi enige om at vi ønsker oss flere som vil være 
med i travsporten. Vi skal skape en god kultur innenfor organisasjonen vår – gjennom 
gode debatter.  Uenighet er ikke ulovlig! Uenigheter må bare håndteres slik at vi får  
utvikling. Det skal være god takhøyde i en frivillig medlemsorganisasjon. Ingen av oss er  

perfekte, men vi må behandle hverandre med respekt så godt vi kan.  

 

Nettopp derfor er lokallagene så viktige. Lokallagene er medlemmene våre. Hesteeierne  

og oppdretterne, kuskene og oppasserne. Vi må skape godt miljø lokalt, på forbundsnivå,  
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travbanene og sentralt. Vi må skape gode miljøer der folk trives og har lyst til å gjøre en  

innsats og en jobb til beste for sporten vår. Frivillighet til å gjøre en god jobb er avhengig  

av motivasjon og trivsel.  

  

Hvem skal vi så nå ut til – hvem er våre målgrupper? 

 Organisasjoner 

Veldig mange av oss som er aktive i travsporten er, eller har barn og familie som 

er, engasjert i og aktive innenfor idrett, musikk og kultur. Det gir en fin mulighet 

til å skape allianser for utvikling, samarbeid om felles prosjekter og aktiviteter, 

som igjen skaper interesse og oppmerksomhet rundt travsporten. 

  

 Politikere 

Har vi tatt kontakt med politikerne for å få gode rammevilkår? Sikre områder til  

hesteformål. Har vi tatt kontakt med miljøer vi ikke før har samarbeidet med? 

Har vi nådd frem med budskapet vårt? 

 

 Næringslivet 

Kan samarbeid med travsporten være en del av bedriftens samfunns- 

engasjement? Klarer vi å fremstå som en sport næringslivet ønsker å identifisere  

seg med? Dette krever stolthet for det vi driver med! 

 

 Samfunnet 

Vi må klare å formidle at trav- og hestesporten er viktig for det norske 

 samfunnet. Vi må vise folk rundt oss at travsport er moro og invitere flere 

 innenfor. Vi må synliggjøre de verdiene som skapes rundt individet hesten. 

 

Lokallag, forbund og DNT sentralt har jobbet med konkrete prosjekter i denne perioden.  

Vi har hatt samlinger, utvekslet erfaringer, gitt hverandre utfordringer, kritikk og ros. Vi  

har forsøkt å legge til rette med mer informasjon på nettsidene våre, vi har holdt  

mediakurs for forbundene, og vi har definert hvor skoen trykker. Vi skal bli bedre! 

Vi valgte å jobbe med informasjon, utdanning og rekruttering. Temaer som er  

grunnpilarer i alle organisasjoner. Disse tre temaene må vi fortsette å jobbe med, men vi  

kan også velge andre temaer i vårt arbeid. Motstand må løses konstruktivt og prosjekter  

må drives frem. Det vi vil, får vi til!  

 

Vi må skape en intern kultur som er god på å skape resultater. Vi skal spille hverandre  

gode. Spille på lag! Fordi vi skal bli bedre! Og alle er invitert til å delta! 

 

Under rekruttering etterlyste Øystein Østre, Østfold Travforbund, tiltak for å øke 

antallet hesteeiere. Han ønsket å ansette to personer på hver travbane som jobber med 

ponnitravskolen, og hans påstand var at dette ville være inntektsgivende etter 3 år.  

 

Bjørn Tore Holm, Halden og Omegn Travselskap, støttet foregående taler. DNT må ha 

fokus på hvordan vi skal rekruttere folk til sporten. Planene må realiseres! 
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Under måloppnåelse og utfordringer ble hilsen fra styremedlem Torbjørn Frøysnes lest 

opp av dirigenten. Den gjengis i sin helhet: 

 

Etter seks år i styret for Det Norske Travselskap vil jeg gjerne takke landsmøtet for tilliten 

i disse årene. Det har vær en ære for meg å gjøre tjeneste for travsporten i Norge i dette 

vervet. Jeg har hatt meget godt samarbeid med styreformennene Per Tronstad, Øystein 

Eriksen og Nils Dagestad, som alle er store hestekarer, og med de dyktige og framsynte 

generalsekretærene Tore Fyrand og Ivar Egeberg. 

 

Det er en imponerende bredde og engasjement og stor hestekunnskap over hele landet. 

Det er det beste grunnlaget for en positiv framtid for travsporten. Vi har en god 

organisering av travet i Norge, sammenlignet med nesten hvilket som helst annet land. Vi 

har ryddige avtaler med vårt spilleselskap som verner om de produkter som travet stiller 

til disposisjon for spill på hest i Norge. En dyktig ledelse i Norsk Rikstoto medvirker til et 

best mulig premienivå, som er attraktivt også i internasjonale sammenligninger. 

 

DNT har ledet an i en større profesjonalisering av travsporten i Norge. Dette legger til 

rette for at hold av travere nå kan bli alminnelig akseptert som næringsvirksomhet, noe 

som vil gi en kraftig økonomisk stimulans. 

 

DNT er en flott organisasjon, som fortjener å bli ledet av et samarbeidsorientert A-lag av 

travsportsvenner. Valgkomiteen har en stor oppgave i å legge til rette for at landsmøtet 

kan gjøre gode valg. 

 

Jeg vil takke DNT for at jeg ble nominert som norsk kandidat til styret i Europaunionen for 

trav, hvor jeg ble gjenvalgt for perioden 2010 til 2012. Jeg vil søke å gjøre mitt beste for 

norsk og europeisk travsport, særlig når det gjelder å få til europeiske regler som sikrer 

inntektene til sporten fra ethvert spill på hest. Vi har nå kommet så langt at EU-

kommisjonen har sagt seg villig til å utarbeide en melding om spillemarkedsspørsmålene, 

og vi har fått invitasjon fra EU-kommissæren for det indre marked, Michel Barnier, til et 

personlig møte med ham i nær framtid for å legge fram travsportens synspunkter. Vi har 

grunn til å regne med at våre synspunkter vil kunne få gjennomslag på europeisk nivå. Jeg 

håper at jeg kan få anledning til å redegjøre for dette på et senere landsmøte. 

 

Å få gjennomslag overfor politikerne er ikke alltid lett. Det krever kontinuerlig påvirkning, 

i alle mulige sammenhenger. Så Norsk Rikstotos kalender pryder veggen på mitt kontor i 

Bryssel, og jeg har alltid Trav- og Galoppnytts julenummer liggende framme under 

middager og mottakelser i representasjonsboligen. 

 

Det gjelder å holde det gående hele tiden, omtrent som Magnus Helland når han kjører 

kaldblodshester. ”Han lar den ikke få fred”, som Per Ulven engang sa. 

 

Per Erik Hagen, Asker og Bærum Travklubb, kommenterte viktige utfordringer i 2010. Vi 

må utvikle travarenaene slik at flere vil besøke oss. Vi må lage mer moro og spenning! 

Samarbeid på tvers i hele organisasjonen en nødvendig forutsetning for å lykkes med de 
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utfordringene vi står overfor.  

 

Dirigenten påpekte at det stod feil årstall i årsberetningen for appellkomiteen. Riktig skal 

selvfølgelig være år 2009.  

 

Nestleder Merete Johansen kommenterte årsberetningen. Hun sa at hun var stolt av 

Trav 2015 i fjor, men ikke så stolt av den jobben som er gjort siste året. Dette vil hun 

endre på. Trav 2105 må konkretiseres mer og det vil fungere som et verktøy for å 

kontrollere om vi har gjort jobben vår. 

 

Leder Nils Dagestad oppsummerte debatten. 

 

Årsberetningen ble deretter lagt fram for votering. 

 

Vedtak: 

Årsberetning 2009 ble enstemmig vedtatt.  

 

Etter at årsberetningen var vedtatt redegjorde styreleder ved Bjerke Travbane AS, 

Øystein Dale, for rehabiliteringen av Bjerke Travbane.  

 

 

6. Revidert regnskap 2009: 

Generalsekretær Ivar Egeberg kommenterte regnskapet. Det er et dårlig resultat, rent 

isolert sett, og det knyttes til spesielt to store saker: tilskudd til Bodø og manglende 

unghestmidler fra Norsk Rikstoto. Dette utgjør til sammen 8,4 millioner kroner. I tillegg 

har Hamre-saken og skifte av generalsekretær medført ekstra kostnader.  

 

Vedrørende situasjonen rundt rehabiliteringen av Bjerke Travbane så vil ikke den ha 

utslag på DNTs driftsbudsjett. DNT har her lånt 5,8 millioner kroner til Bjerke Travbane 

AS.    

 

Egeberg forklarte differensen vedrørende oppdretterpremie. Totalt sett brukes midlene 

til avlsfremmende tiltak da mønstringsløpene har en større kostnad enn hva DNT får av 

tilskudd til formålet av Norsk Rikstoto. Generalsekretæren mente videre at avviket for 

oppdretterpremiene vil bli mindre i fremtiden.  

 

Revisor Øyvind Hjemgård, BDO AS, leste revisjonsberetningen. 

 

Dirigenten leste deretter opp hovedtallene fra regnskapet samt viste til 

kontrollkomiteens beretning før regnskapet ble lagt frem for spørsmål og kommentarer.  

  

Kim Are Sveen, Drammen og Opland Travselskap, påpekte at poster med store avvik 

burde forklares tydeligere.  

 

Øystein Østre, Østfold Travforbund, mente at fjorårets investeringer kunne forsvares 
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med bakgrunn i den vedtatte strategiplanen. Han påpekte imidlertid at dette har svekket 

egenkapitalen og etterlyste en klar strategi på hvordan den skal styrkes.  

 

Assisterende generalsekretær Odd H. Johansen orienterte om de postene som inneholdt 

store avvik.  

 

Æresmedlem Per Tronstad uttrykte bekymring over reduksjonen av egenkapitalen.  

 

Trond Olav Salte, Jæren Travklubb, spurte om det var ventet flere store kostnader ved 

Bjerke Travbane i år. Det brukes mye penger på folketomme baner. Salte savnet 

spesifikke tiltak for å få folk til banen, spesielt V75-kjøringer som skal være vårt 

salgsvindu. Det må bli stilt krav til alle baner! 

 

Styreleder i Bjerke Travbane AS, Øystein Dale, besvarte spørsmålet om det var ventet 

ytterligere kostnader. Alle kostnader relatert til rehabiliteringen er kostnadsført i 

regnskapet for 2009. Det gjenstår nå kun mindre utgifter.  

 

Generalsekretær Ivar Egeberg kommenterte Salte sitt innlegg vedrørende krav til 

arrangementene. Det er brukt mye midler for å få gode V75-kjøringer. Premienivået er 

veldig bra, men det må gjøres en solid jobb vedrørende selve arrangementet. Noen 

baner har løftet seg på dette punktet. Egeberg konkluderte med at hestemateriellet og 

premienivået er bra, mens utfordringen nå er arrangementsdelen.  

 

Leder Nils Dagestad hadde sansen for Saltes resonnement angående arrangement. 

Vedrørende den synkende egenkapitalen så hadde det sin forklaring i styrevedtatte 

investeringer.  

 

 Vedtak: 

Revidert regnskap for 2009 ble enstemmig vedtatt.  

 

 

7. Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett / plan: 

Det ble her vist til søndagens gjennomgang av status for Trav 2015. 

 

 

8. Fastsettelse av godtgjørelse til: 

Styremedlemmer og komiteer valgt av DNTs generalforsamling og andre tillitsverv. 

 

Valgkomitéens innstilling: 

a) Styreleder    kr. 200.000,- 

b) Nestleder     kr.   75.000,- 

c) Styremedlemmer    kr.   50.000,- 

d) Andre tillitsverv    kr.     1.500,- pr. møte 

e) Møtende varamedlemmer   kr.     1.500,- pr. møte 
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Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. 

For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. 

 

Arne Sahlberg, Oslo og Akershus Travforbund fremmet følgende forslag vedrørende 

Andre tillitsverv (d) og Møtende varamedlemmer (e): 

d) Andre tillitsverv    kr.     2.250,- pr. møte 

e) Møtende varamedlemmer   kr.     2.250,- pr. møte 

 

Votering: 

Det ble foretatt punktvis votering. 

a) Styreleder.  

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

b) Nestleder.  

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

c) Styremedlemmer.  

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

d) Andre tillitsverv. 

Valgkomiteens innstilling falt mot 6 stemmer. 

e) Møtende varamedlemmer. 

Valgkomiteens innstilling falt mot 6 stemmer. 

 

       Vedtak:  

a) Styreleder    kr. 200.000,- 

b) Nestleder     kr.   75.000,- 

c) Styremedlemmer    kr.   50.000,- 

d) Andre tillitsverv    kr.     2.250,- pr. møte 

e) Møtende varamedlemmer   kr.     2.250,- pr. møte 

 

Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. 

For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. 

 

 

9. Vedta endringer i DNTs lov: 

a) Forslag fra Malvik Travlag / Sør Trøndelag og Møre Travforbund om endring i § 3-1: 

DNTs generalforsamling avholdes annet hvert år. 

 

Tilleggsforslag fra styret i Det Norske Travselskap:  

Ordningen med å velge 2 styremedlemmer et år og 3 i neste generalforsamling 

fjernes. Likeledes for komiteer som har samme ordning. De som er valgt til 

generalforsamling 2011 forlenges til 2012. 

 

Hvis forslaget vedtas får administrasjonen i oppgave å justere lovverket i tråd med 

vedtaket. 
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Forslagets første del var til behandling under generalforsamlingen 2009 der det ble 

vedtatt å utsette saken. Forslagsstiller var Malvik Travlag / Sør-Trøndelag og Møre 

Travforbund. 

 

Følgende delegater hadde ordet i saken: 

Bjørn Schei, Midt Norge Travforbund 

Merete Johansen, DNT 

Frode Horstad , Firda Travlag 

Arne Sahlberg,  Oslo og Akershus Travforbund 

Bjørn Tore Holm , Halden og Omegn Travselskap 

 

Arne Sahlberg, Oslo og Akershus Travforbund fremmet følgende forslag: 

1. En forutsetning for to-årige perioder er at sentralorganisasjonen sørger for at 

forbundene har økonomi til å gjennomføre regionale samlinger i mellomårene. 

2. Styret pålegges å fremme tilpassede lovendringer på første generalforsamling, og 

slik at styremedlemmer som er valgt til generalforsamling i 2011 forlenges til 2012. 

Ved valgene i 2012 må det velges to styremedlemmer for fire år og tre for to år. I 

2014 velges de tre styremedlemmene som er på valg for fire år. Leder, nestleder og 

varamedlemmer velges for to år. 

 

Votering: 

Forslag fra Malvik Travlag / Sør-Trøndelag og Møre Travforbund falt mot 35 stemmer. 

 

Tilleggsforslag fra styret i Det Norske Travselskap og forslag fra Oslo og Akershus 

Travforbund ble følgelig ikke votert over.  

 

 

b) Forslag fra Nitelven Travlag / Oslo og Akershus Travforbund om endring av § 3-2: 

Bestemmelsen om representasjon til DNT endres slik at den samsvarer med 

bestemmelsen i Normallov for travforbund §5-1 slik at 

 

1 stemme for hvert lag t.o.m. 50 medlemmer 

2 stemmer for hvert lag med flere enn 50 medlemmer  

 

Alt. 

1 stemme for lag inntil 50 medlemmer 

2 stemmer for lag med minst 100 medlemmer 

3 stemmer for lag med mer enn 150 medlemmer 

 

Selv om et lag innehar mer enn 1 stemme, møter det fortsatt kun 1 representant for 

laget. 

 

Følgende delegater hadde ordet i saken: 

 Turid Tuverud, Nitelven Travlag 
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 Nitelven Travlag trakk opprinnelig forslag og foreslo i stedet at generalforsamlingen 

påla styret å legge frem forslag til fremtidig organisering av DNTs generalforsamling 

hva representasjon angår på neste generalforsamling.   

 

Votering: 

Endringsforslaget fra Nitelven Travlag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Styret pålegges til neste generalforsamling å fremme et forslag vedrørende 

representasjon på fremtidige generalforsamlinger med tanke på å få en mer 

demokratisk sammensetning hva angår antall medlemmer per stemmeberettiget. 

 

 

c) Forslag fra Halden og Omegn Travselskap om endring av §§ 3-1 og 3-2:  

Generalforsamling i DNT avholdes hvert år. 

Til generalforsamlingen møter 3 representanter fra forbundsstyret. I tillegg møter 

det en valgt representant for hvert 300. medlem under forbundet. Hver representant 

har en stemme.  

 

Følgende delegater hadde ordet i saken: 

Bjørn Tore Holm, Halden og Omegn Travselskap 

Frode Horstad, Firda Travlag 

 

Halden og Omegn Travselskap trakk forslaget på bakgrunn av vedtaket som ble gjort 

i foregående sak.   

 

 

d) Forslag fra Telemark Travforbund om bortfall av § 2-8 punkt 5: 

Innkalling skal, for alle ledds vedkommende, skje direkte overfor de 

representasjonsberettigede med unntak for travlag hvor innkalling kan skje på annen 

forsvarlig måte. 

 

Følgende delegater hadde ordet i saken: 

Svein Norling, Telemark Travforbund 

Atle Larsen, Styret 

 

Votering:  

Forslaget falt mot 11 stemmer. 

 

 

10. Behandle innkomne forslag: 

a) Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund: 

Oslo og Akershus Travforbund ber om en organisatorisk og økonomisk gjennomgang 

av forbundenes ressurstilgang. 
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Følgende delegater hadde ordet i saken: 

Arne Sahlberg, Oslo og Akershus Travforbund 

Bjørn Schei, Midt Norge Travforbund 

 

Vedtak: 

Styret tar med seg forslaget i det videre arbeidet med gjennomføring av 

strategiplanene. 

 

 

b) Forslag fra Telemark Travforbund: 

Bortfall av familiemedlemskap i medlemsregisteret. 

 

Følgende delegater hadde ordet i saken: 

Svein Norling, Telemark Travforbund 

 

Telemark Travforbund trakk forslaget. 

 

 

11. Valg: 

Valgkomiteens leder, Gunnar Gjerstad, redegjorde for valgkomiteens arbeid og 

begrunnet deres innstilling.  

 

Dirigent Odd Flattum ga ordet fritt til generelle bemerkninger til saken.  

 

Følgende delegater hadde ordet i saken:  

Jørgen Midtlyng, Stjørdal Travsportsforening 

Anna Evensen, Nord-Norge Travforbund 

 

Man gikk deretter over til valget.  

 

Valg av: 

a) DNTs styre: (§4-2): 

 

Følgende styremedlemmer var på valg for to år:  

Nils Dagestad 

Torbørn Frøysnes 

Begge hadde meddelt valgkomiteen at de ikke stilte til gjenvalg. 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Carl Petter Brun 

Per Arne Enholm 
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Følgende delegater hadde ordet / fremmet forslag i saken: 

Jan Erik Gulbrandsen, Modum Travselskap foreslo Trygve Bjørge som styremedlem. 

 

Turid Tuverud, Nitelven Travlag foreslo Tina Dale Brauti som styremedlem. 

 

Kjetil Hynne, Bø Tråvlag foreslo Lars O. Romtveit som styremedlem. 

 

John Blindheim, Vestenfjeldske Travforbund foreslo Geir Stangeland som 

styremedlem. 

 

Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og Omegn Travforening støttet forslag om Tina Dale 

Brauti. 

 

Anne Berit Toft Vikse, Haugaland Tråvlag støttet forslaget om Geir Stangeland. 

 

Trygve Holtebekk, Arendal og Omegn Travselskap støttet forslaget om Geir 

Stangeland. 

 

Det forelå derved seks foreslåtte kandidater til styremedlemmer.  Delegatene ble 

bedt om å foreta skriftlig valg.  

 

Votering: 

 Den skriftlige avstemmingen ga følgende resultat: 

  

Carl Petter Brun 85 stemmer 

Tina Dale Brauti 75 stemmer 

Geir Stangeland 66 stemmer 

Lars O. Romtveit 31 stemmer 

Trygve Bjørge  20 stemmer 

Per Arne Enholm 17 stemmer 

 

Vedtak: 

Carl Petter Brun og Tina Dale Brauti valgt som nye styremedlemmer for to år. 

 

 

 Følgende varamedlemmer var på valg: 

Tina Dale Brauti 1. varamedlem 

Per Arne Enholm 2. varamedlem 

Per Erik Hagen  3. varamedlem 

   

Valgkomiteens innstilling: 

Trygve Bjørge  1. varamedlem 

Per Erik Hagen  2. varamedlem  

Geir Stangeland 3. varamedlem 
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Det ble foretatt punktvis behandling. 

 

Følgende delegater hadde ordet / fremmet forslag vedrørende 1. varamedlem: 

John Blindheim, Vestenfjeldske Travforbund foreslo Geir Stangeland som 1. vara-

medlem.  

 

Det forelå derved to foreslåtte kandidater til 1. varamedlem.   

 

Votering: 

 Geir Stangeland 104 stemmer 

Trygve Bjørge   41 stemmer 

  

Vedtak:  

Geir Stangeland valgt som 1. varamedlem for ett år. 

 

 

Følgende delegater hadde ordet vedrørende valg av 2. varamedlem: 

Ingen. 

 

Vedtak: 

Per Erik Hagen ble enstemmig valgt som 2. varamedlem for ett år. 

 

 

Følgende delegater hadde ordet / fremmet forslag vedrørende 3. varamedlem: 

Valgkomiteens leder, Gunnar Gjerstad overlot til forsamlingen å foreslå ny kandidat 

til 3. varamedlem i det valgkomiteens forslag allerede var blitt valgt som 1. vara-

medlem.  

 

Knut Olsson, Trømborg Travselskap foreslo Øystein Østre som 3. varamedlem.  

 

Vedtak: 

Øystein Østre ble enstemmig valgt som 3. varamedlem for ett år.  

 

 

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder for ett år: 

Merete Johansen Leder 

Atle Larsen  Nestleder 

 

Vedtak: 

Merete Johansen valgt som leder ved akklamasjon. 

Atle Larsen valgt som nestleder ved akklamasjon. 
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DNTs styre får derved følgende sammensetning: 

Merete Johansen leder 

Atle Larsen  nestleder 

Torhild G. Huseby styremedlem 

Carl Petter Brun styremedlem 

Tina Dale Brauti styremedlem 

 

Geir Stangeland 1. varamedlem 

Per Erik Hagen  2. varamedlem 

Øystein Østre  3. varamedlem 

 

 

b) Kontrollkomité:  (§7-1) 

 

Følgende var på valg for ett år: 

Roar Hop 

 Håkon Moe 

 Kari Blom 

 

 Varamedlem:  Oddmund Eggum 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 Håkon Moe  

  Kari Blom    

  Oddmund Eggum 

 

Varamedlem: Øystein Østre 

 

Følgende delegater hadde ordet / fremmet forslag: 

Valgkomiteens leder foreslo Gunnar Eirik Flåten som varamedlem da foreslått 

kandidat ble valgt inn som 3. varamedlem i DNTs styre. 

 

 Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollkomiteen får derved følgende sammensetning: 

Håkon Moe  medlem 

Kari Blom  medlem 

Oddmund Eggum medlem 

 

 Gunnar Eirik Flåten varamedlem 
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c) Avlskomité: (§7-2) 

 

Følgende var på valg for to år – varmblods: 

Berit Tveter Alm medlem 

Per Erik Hagen medlem 

 

Ingar Hagen varamedlem 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Berit Tveter Alm medlem 

Per Erik Hagen medlem 

 

Ingar Hagen varamedlem 

 

Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avlskomiteen for varmblods får derved følgende sammensetning: 

Jostein Rekstad medlem 

Berit Tveter Alm medlem 

Per Erik Hagen medlem 

 

Truls Heslien varamedlem 

Ingar Hagen varamedlem 

 

 

Følgende var på valg for to år – kaldblods: 

Tone M. Blindheim medlem 

Gunnar Gjerstad medlem 

 

Lars O. Romtveit varamedlem 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Tone M. Blindheim medlem 

Ole Ødegaard medlem 

 

Lars O. Romtveit varamedlem 

 

Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Avlskomiteen for kaldblods får derved følgende sammensetning: 

Tone M. Blindheim medlem 

Ola Martin Aasen medlem 

Ole Ødegaard  medlem 

 

Petter Glittum  varamedlem 

Lars O. Romtveit varamedlem 

 

 

d) Domskomité:  (§7-3) 

 
Følgende var på valg for tre år: 

 Ole Jørgen Eng  medlem 
 
 Einar Berg  varamedlem 
 

 
Valgkomiteens innstilling: 
Ole Jørgen Eng  medlem 
 
Einar Berg  varamedlem 
 
Vedtak: 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Domskomiteen får derved følgende sammensetning: 
Jens K. Grønsand medlem 
Ole Jørgen Eng  medlem 
Jan A. Enger  medlem 
 
Per Dag Hole  varamedlem for Jens K. Grønsand 
Einar Berg  varamedlem for Ole Jørgen Eng 
Oddny Delet  varamedlem for Jan A. Enger 
 
 

e) Appellkomité: (§7-4) 
 

Følgende var på valg for tre år: 
 Benny Rustviken medlem 
 
 Ole Østby  varamedlem 
 

Valgkomiteens innstilling: 
Benny Rustviken medlem 

 
 Ole Østby  varamedlem 
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Vedtak: 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Appellkomiteen får derved følgende sammensetning: 
Finn Hagen  medlem 
Halvor Høyem  medlem 
Benny Rustviken medlem 
 
Bjørn Steinar Moe varamedlem for Finn Hagen 
Thor Gerner Holager varamedlem for Halvor Høyem 
Ole Østby  varamedlem for Benny Rustviken 

 
 

f) Valgkomité: (§7-5) 
 

Følgende var på valg for ett år: 
Gunnar Gjerstad varamedlem Ole Seigerud 
Geir Stangeland varamedlem Arne H. Skeie 
Petter Glittum  varamedlem Willy Salvesen 
Monika Tangen  varamedlem B jørn Schei 
Svein Norling  varamedlem Ulf Johansen 

  
Valgkomiteens innstilling: 
Gustav Larsen  varamedlem John Blindheim 
Arne Sahlberg  varamedlem Kjellaug Langaard 
Ulf Johansen  varamedlem Arne Herberg 
Svein Norling  varamedlem Ole Seigerud 
Bjørn Schei  varamedlem Terje Bøe 
 
Vedtak: 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Dirigent Odd Flattum takket deretter for seg og ga ordet til den avtroppende lederen, Nils 

Dagestad. 

 

Nils Dagestad takket dirigenten for flott utført oppgave og overrakte gave og blomster. Han 

gratulerte deretter nyvalgte leder, Merete Johansen, med valget og ønsket henne alt godt og 

lykke til med oppgaven.  

 

Merete Johansen takket forsamlingen for den tillit den hadde vist henne og understreket at 

hun var ydmyk i forhold til vervet. Den nyvalgte lederen i DNT overrakte deretter blomster 

som takk for innsatsen til de tillitsvalgte som ikke fortsetter i sine verv: Nils Dagestad, Per 

Arne Enholm og Gunnar Gjerstad. 
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Under kveldens middag ble det utdelt DNTs hederstegn samt diverse priser.  

 

Følgende ble tildelt DNTs hederstegn: 

Nils Dagestad 

Torbjørn Frøysnes 

Jens K. Grønsand 

Berit Tveter Alm 

Arne Gundersen 

 

Priser: 

Årets travlag: Stokke og Omegn Travforening 

Årets ildsjel: Nils Olav Holm 

Årets opptur: Kristine Kvasnes 

Årets prestasjon: Åsajerven 

Årets oppdretterbragd: Team Øverdal 

 

 

 

 

 

Oslo, mai 2010 

 

 

 

 

 

Kjellaug Langaard    Nils Dagestad    Ulf Johansen

  

 

 

 

 

 

 


