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Det Norske Travselskap 

Styremøte nr. 10/11 – 16.9.11 

Hestesportens Hus 
 

 

Tilstede fra styret: Atle Larsen, Tove Paule, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, 

Per Erik Hagen, Trygve Holtebekk, Kim Are Sveen og Roy Kristiansen. 

Fraværende: Carl Petter Brun. 

 

Administrasjonen: Øystein Dale. 

Andre: Carl Fredrik Stenstrøm fra Norsk Rikstoto deltok under orienteringssaken «Regler for 

totalisatorspill».  

 

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende saker under eventuelt:   

11-10/11: Hesteeierforbundet 

 

Saker til behandling: 

S 1-10/11 Styreprotokoll nr. 9/11 og vedtaksprotokoll.  

 

Styrets vedtak: 

Styreprotokoll nr. 9/11 og vedtaksprotokoll godkjennes. 

 

 

S 2-10/11 Klosterskogen Travbane. 

                     Klosterskogen Travbane AS ønsker av sportslige hensyn ombygging av banen. Slik den  

                     er i dag fyller den ikke kravene til en moderne travbane. På grunn av travbanens      

                     beliggenhet vil den ikke kunne oppdateres til en 1000 meters bane, da den er 

                     omringet av offentlige bygninger/veier.  Kostnadsoverslaget for å utbedre  

                     svingradius og baneprofil er beregnet til ca. 9,5 millioner kroner. 

                     Det må også tas hensyn til at det øvrige av anlegget er gjennomgående  

                     gammelt/nedslitt og ikke i forhold til fremtidens krav. Klosterskogen ligger i en region 

                     med stor travinteresse og arrangerer påsketrav årlig, som er et av de mest besøkte  

                     travstevnene her til lands. 

                      

Styrets vedtak: 

Fremlagte kostnadsoverslag fra Klosterskogen Travbane AS er ikke tilstrekkelig som 

beslutningsgrunnlag for at styret i DNT kan behandle saken med hensyn på 

godkjenning av ombyggingsplanene. Klosterskogen Travbane AS inviteres til et 



Endelig protokoll Side 2 av 8 

 

møte med DNT styret der de får anledning til å presentere sine planer for videre 

utvikling av Klosterskogen.  

 

 

S 3-10/11 Saken er unntatt offentligheten. 

 

 

S 4-10/11 Agenda for høstkonferansen. 

                     Årets Høstkonferanse avholdes på Scandic Hotell Oslo Airport Gardermoen 28-29  

                     oktober. Følgende emner er foreslått av administrasjonen: 

                                - Mønstringsløpsordningen. 

                                - DNT overtar premiematrisen. 

                                - Equus Informasjon og Media. 

                                - Rekruttering av hesteeiere/Folkehesten – status. 

                                - Kongsvinger Travbane. 

                                - Familiemedlemsskap. 

                                - Aktuelt fra UET. 

                                - Saker meldt inn av landsrådet. 

                                - Informasjon fra DNT. 

                                - Åpent for spørsmål. 

 

Styrets vedtak: 
Styret tar forslag til emner for DNTs høstkonferanse til orientering, med den 
endring at «importrestriksjoner» også blir satt opp som emne. 
 

 
 

S 5-10/11 Organisering av dommere. 

                     Banedommerne er i dag ansatte hos det enkelte driftsselskap.  Banene har     

                     arbeidsgiveransvaret, men dommerne er underlagt DNT når det gjelder instrukser-  

                     faglig oppfølging med mer. Dommerne får sin utdanning via DNTs funksjonærkurs. 

                     Dagens ordning med faste dommerteam ved den enkelte bane gjør at det er  

                     vanskelig å unngå ulik praksis for dommernes vurderinger, selv om dommerne styres  

                     blant annet ved rundskriv fra sportsavdelingen og innkalles til faste  

                     dommersamlinger. Det er også slik at dommerne ikke er like erfarne på alle baner, da  

                     det er stor forskjeller på å være en lokal banedommer og å være dommer på Bjerke  

                     med ca. 120 løpsdager. 

         

               Styrets vedtak: 

                      Styret i DNT gir sin tilslutning til at administrasjonen utreder en alternativ   

                     organisering av banedommerne for å oppnå en best mulig kvalitativ  

                     dommerfunksjon ved norske travbaner. 
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S 6-10/11 Dopingsak Beanie M.M. 

                     Beanie M.M. er en svenskregistrert varmblodshingst på 8 år som trenes av Morten  

                     Waage på Solvalla, Sverige. Hesten kom på 8. plass i Oslo Grand Prix 2011, hvor han  

                     etter løpet leverte en urinprøve der det ble påvist oxazepam. Påvisningen er verifisert  

                     i B-prøven. Oxazepam er et legemiddel som er markedsført til bruk på mennesker, og  

                     er ikke kjent brukt eller misbrukt til hest. Det anses alltid alvorlig med en positiv  

                     prøve, men man har ansett at lav konsentrasjon og lite kunnskap om stoffet i forhold  

                     til miljøforurensing kan være særlige forhold som gir grunn for påtaleunnlatelse.  

                     DNT har tidligere gitt påtaleunnlatelse i to saker hvor det ble påvist oxazepam, det  

                     foreligger derfor grunnlag for å gi påtaleunnlatelse i denne saken også. 

 

                     Styrets vedtak: 

                     Styret i Det Norske Travselskap gir Morten Waage påtaleunnlatelse for overtredelse   

                     av dopingreglementet § 2 ved start i travløp 15. mai 2011. 

 

 

S 7-10/11 Dopingsak Mayday Photo. 

                     Mayday Photo vant på Harstad Travpark 5. juni 2011. Urinprøven tatt etter dette 

                     Var positiv for stoffene mefenamsyre og flunixin.  Disse stoffene er ikke-steroide  

                     antiinflammatoriske midler med bl.a. smertestillende, betennelsesdempende og  

                     febernedsettende virkning. B-prøven bekreftet funnene. 

                     Ifølge Dopingreglementet § 2, 1. ledd a) er det å anse som doping når hest deltar i 

                     travløp med et stoff, eller spor av et stoff, som er oppført i DNTs Forbuds- og  

                     Karensliste. I forhold til Dopingreglementet er sådan de stoffene som ble funnet i 

                     urinprøvenforbudt på løpsdagen. Det vises til punkt. B d), antiinflammatoriske 

                     preparater. Følgelig foreligger brudd på Dopingreglementet. 

 

                     Styrets vedtak: 

   Starten med Mayday Photo v/trener Hemmi Salminen på Harstad Travpark 5. juni  

                     v/Hemmi Salminen på Harstad Travpark 5. juni var et brudd på DNTs      

                    Dopingreglement (§ 2, 1a) idet hesten avla positiv dopingprøve med hensyn på 

                    flunixin og mefenamsyre etter løpet. Saken anmeldes til DNTs Domskomité.  

                    Anmeldelse utferdiges av administrasjonen. 

 

 

S 8-10/11 Referat fra avlskomiteen. 

 

Styrets vedtak: 

Referatet fra avlskomiteen tas til orientering. 
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a) Søknad om dispensasjon fra registreringsreglementet – importhest Almtrolla. 

E-post fra Sanna Røhr. Det kan ikke framvises noen innførselsdeklarasjon som viser 

at hesten er varig innfortollet til Norge. 

I henhold til Registreringsreglementet( §6 punkt B4) skal kopi av deklarasjon 

foreligge før sertifisering kan gjøres. 

 

Styrets vedtak: 

For hest født i utlandet som søkes sertifisert i DNT skal det forevises kopi av varig 

innførselsdeklarasjon. 

Almtrolla kan ikke norsksertifiseres før bl.a. kopi av varig innførselsdeklarasjon 

foreligger. 

 

 

b) Søknad om norskregistrering. 

     Hoppa Love Line har vært/er oppstallet hos Laila Riise i Frankrike. Hoppa fikk en 

hingst i 2010. Hoppeeier Henrik F. Magnus har ikke registrert hingsten. Riise har fått 

tilbud om å få avkommet mot å betale utestående på avkommet. 

 

Riise søker om at hingsten kan norskregistreres. Hingsten vil da bli sendt til Norge for 

sertifisering. 

Komiteen drøftet saken. Dispensasjon fra krav om at et føll kan utsette hjemreisen til 

etter nyttår etter fødsel gis normalt ved sykdom eller transportproblemer. Dette er 

ikke aktuelt i denne saken. Hesten er en renraset traver og vi trenger løpshester. Man 

kan eventuelt finne sanksjoner mot eier (oppdretter). 

Styrets vedtak: 

Hingsten født 2010 e. Magnificent Rodney – Love Line kan norskregistreres under 

forutsetning av at hingsten kommer til Norge og kan dokumentere gyldig innførsel 

ved hjelp av kopi av innførselsdeklarasjon. Registrering av hesten gjøres først når 

kopi av innførselsdeklarasjon foreligger. Hingsten vil ikke være berettiget til 

klasseløpene. Oppdretterpremier vil ikke bli utbetalt. 

 

 

c) Søknad om endring av oppdretter. 

Føll født 22.4.2011 e. Kings Sugarboy u. Madame Rochas. 

Brev fra Vidar Bjerkeland og Per-Arne Claussen om endring av oppdretter fra Vidar 

Bjerkeland til Per-Arne Claussen. Hoppa ble overført fra Claussen til Bjerkeland 

24.1.2011 da man trodde hoppa var tom. Saken ble drøftet. 

 

Styrets vedtak: 

Søknad om endring av oppdretter på Leila Augustinu fra Vidar Bjerkeland til Per-

Arne Claussen innvilges ikke på grunn av at dette ikke er i samsvar med DNTs 

registreringsreglement §10 første ledd. Eventuell overføring av fremtidige 

oppdretterpremier må gjøres mellom Bjerkeland og Claussen som en privat avtale. 
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S 9-10/11 Importrestriksjoner. 

                     Det ble lagt frem en statusrapport som omhandler importens omfang, betydning og 

                     konsekvenser i norsk trav. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar fremlagte statusrapport til orientering, og oppnevnte følgende 

arbeidsgruppe for å vurdere dagens importkrav og komme med forslag til 

endringer til 28/10: 

 

Sven-Tore Jacobsen (leder) 

Tina Dale Brauti 

Vara for styremedlemmer: Per Erik Hagen 

Generalsekretær Øystein Dale 

1 representant fra Amatørforeningen 

1 representant fra Hesteeierforeningen 

1 representant fra Trenerforeningen 

 

 

S 10-10/11 Rådgiving og hjelp i forbindelse med import av avlshopper. 

 Som en oppfølging etter styremøte nr. 16/10 – Varmblodpakken (fokus på avl), ble  

 administrasjonen bedt om å lage et forslag til et reiseopplegg for oppdrettere som 

ønsker å kjøpe hopper fra utlandet. Sven Tore Jacobsen la frem et reiseopplegg til 

Harrisburgauksjonen i november. 

 

Styrets vedtak: 

Styret støtter tiltaket med tilhørende gjennomføringsplan, og legger til rette for 

kreditt for kjøpere og bevilger en støtte til aktiviteten på 50.000 NOK. I tillegg 

dekker DNT sine representanters reelle utgifter. 

 

S 11-10/11 Hesteeierforbundet 

Hesteeierforbundet har over lang tid hatt store problemer med å opprettholde sin 

organisasjon med aktive lokallag og en levende paraplyorganisasjon (NHS). 

Medlemsmassen til hesteeierforbundet er nesten uten unntak medlemmer også i 

DNT. I den tiden DNT også var et spillselskap var forskjellen mellom DNT og NHF 

større. Etter at Norsk Rikstoto ble stiftet og fikk ansvaret for totalisator spillet har 

DNT utviklet seg til å bli en mer rendyrket sports- og avls organisasjon. Formålet til 

DNT og NHF er i dag tilnærmet identisk. Lokallagene til NHF har stort sett svært lav 

aktivitet, men med noen få unntak. De driver imidlertid fortsatt med noen aktiviteter 

som er viktige for eksempel unghesthamner. Deler av organisasjon har betydelige 

midler, men disse benyttes ikke aktivt. Sentralforbundet har begrensede økonomiske 

ressurser, og har hovedsakelig vært finansiert i direkte og indirekte støtte fra DNT. 
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Støtten fra DNT var tidligere både et driftstilskudd og gratis sekretariat funksjon. 

Dette med sekretariat opphørte i fjor etter at Knut Erik Johansen ble pensjonist. 

Støtten til NHS for 2011 er i underkant av 50 000 kr.  

Styrets vedtak: 

Styret i DNT er av den oppfatning at arbeidsområdet til NHF er viktig, men ser det 

ikke som riktig å støtte NHF som selvstendig organisasjon. Dette med bakgrunn av 

at DNT som organisasjon dekker de samme oppgavene. DNT vil imidlertid styrke 

arbeidet og servicen overfor sine medlemmer i forhold til hesteavl og øke sin fokus 

på hesteeiere og arbeide spesielt med rekruttering av nye hesteeiere. DNT vil også 

vurdere om avlskomiteen sin funksjon bør få et bredere mandat for bedre å ivareta 

DNT sin rolle som organisasjon for oppdrettere. 

 

 

Oslo, 16.9.11 

 

Styret i DNT: 

 

 

Marion Sollid    Øystein Dale 

Sekretær    Generalsekretær 

 

 

 

 

Atle Larsen 

Styreleder 

         Tove Paule            Carl Petter Brun 

           

 

 

Tina Dale Brauti   Sven-Tore Jacobsen   Evelyn Stillerud 

 

 

 

 

Per Erik Hagen    Trygve Holtebekk   Kim Are Sveen 

 

 

 

 

Roy Kristiansen 
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Saker til orientering 

 

Rapport fra styret: 
 
Dyrehospitalet 
  - Per Erik Hagen informerte styret om at han er valgt inn i styret i Dyrehospitalet. 
 
Seljord/Oslo Horse Show 
  - Tina opplyste om Dyrsku’n på Seljord, hvor både Moe Odin og Jærvsöfaks var tilstede. Dette  
                 innslaget var svært populært. På årets Oslo Horse Show vil Norne vise seg frem i  
     barokksjangeren. 
 
Arrangement 
  - Sven Tore tok opp NRs uksesrapporter som sendes på mail, hvor det vises til dårlig  
    baneomsetning. Det vil si at det er dårlig med publikum på banene, dette må man løfte  
    opp og ta med NR og driftsselskapene direkte. Det bør også vurderes om 
                «prosjekt publikum» skal få en egen post i budsjettet 2012. 
 
 
Orienteringssaker fra administrasjonen: 
 
Styrearbeid 
 - Notatet skrevet av Generalsekretær Øystein Dale ble tatt til følge med noen  
                 kommentarer: Saker som styremedlemmer ønsker på sakslisten skal meldes inn til styrets  
                 leder senest 14 dager før møtet. Når styreprotokollen er sendt ut av sekretæren har  
                 styremedlemmene 3 virkedager på å komme med kommentarer, siden kan protokollen  
                 offentliggjøres. Styret besluttet i tillegg at vedtaksprotokollen utgår, og at en i stedet     
    utarbeider en side med oppfølgingssaker som vedlegges styreprotokollen. 
 
Regler for totalisatorspill 
 - Carl Fredrik Stenstrøm presenterte rapporten gjort ut ifra «Trafikklys-prinsippet».  
                Det var enighet i Styret at det var for mange grønne lys i rapporten, og er man tjent med  
                at der er så grønt hos NR? Styret vil følge opp saken overfor NR styret. DNT vil bruke  
                rapporten i sin revidering av reglementet. 
 
Hingstekontrakt: 
 - Det ble lagt frem et forslag til standarisert kontrakt for å sikre rettighetene til  
                 hoppeeier/hingsteholder. Det er blitt sett på flere forskjellige kontrakter hos hingsteholdere 

                 samt at man har sett til ASVTs tilrådning. Avlskomiteen vil arbeide videre med forslaget for  

                 at det skal bli klart til neste sesong. 

 

Avlssjef: 

              - Det ble orientert om arbeidet med å få besatt dette, det ble besluttet å fortsette dette      

    arbeidet litt til før en gikk videre med en alternativ modell for å få denne funksjonen på  

    plass. 
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Oppfølging av saker: 

Saksnr:  Sak:         Frist: 

6-8/10  Doping/karenstider       27.10.11 

7-13/10 Antidoping og dyrevelferd      27.10.11 

  Orientering ang. lasix/hobbles. Oppfølging etter WTC 

8-16/10 Varmblodspakken 

  Fokus på oppdretter       17.11.11 

  Omsetning av norskfødte hester     27.10.11 

  Oversikt over alle oppdrettere      27.10.11 

12-16/10 Rekrutteringsprosess ny generalsekretær 

9-10/11 Importrestriksjoner       27.10.11 

Adm.  Fra forbruk til formål       27.10.11 

oppgaver 

Adm.  Mønstringsløp        18.11.11 

oppgaver 

Adm.  Montélisenser        18.11.11 

oppgaver  

 

 

 

 


