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Det Norske Travselskap 

Styremøte nr 9/11 – 22.8.11 

Hestesportens Hus 
 

 

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn 

Stillerud og Per Erik Hagen. Sven-Tore Jacobsen fratrådte under sak 6-9/11. 

 

Administrasjonen: Øystein Dale. Tron Gravdal deltok under S 3-9/11, Anne Mathisen deltok under 

sak 2-9/11 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Saker til behandling: 

S 1-9/11 Styreprotokoll nr 8/11 og vedtaksprotokoll.  

 

Styrets vedtak: 

Styreprotokoll nr 8/11 og vedtaksprotokoll godkjennes. 

 

 

S 2-9/11 Regnskap/budsjett pr 30.6.11 og likviditetsprognose. 

Generalsekretæren tok en gjennomgang av vedtatt budsjett og orienterte om 

regnskapet pr 30.6.11. Rapporten viser at driften er i henhold til budsjett og at 

løpende likviditet er tilfredsstillende.  

 

Regnskapsfører Anne Mathisen deltok under denne saken. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar regnskapet og balanse pr 30.6.11 til orientering og styret er tilfreds med 

resultatet. 

 

 

S 3-9/11 Sportsplan. 

Utkast til sportsplan ble behandlet på styremøte 8/11. Med bakgrunn i innspill og 

diskusjon er planen bearbeidet og justert. Sportsplanen vil, før den offentliggjøres bli 

utarbeidet som et dokument som trykkes og legges ut på nettet i samme form som 

varmblodspakken ble presentert. Sportsplanen vil være førende for DNT sine 

sportslige prioriteringer og styringer i forhold til driftsselskaper og egne løp og serier. 
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Styrets vedtak: 

Sportsplanen til Det Norske Travselskap for 2012-2015 godkjennes. 

 

S 4-9/11 Antidopingutvalg. 

                     DNT/NJ har nå vært ansvarlige for ADU i vel 3 år, og det skal oppnevnes nytt utvalg.                           

Mandat for ADU ble vedtatt på styremøte 6/11. I ettertid har NJ v/Hans Petter 

Eriksen foreslått følgende tilføyelse i andre setning av oppnevningsprosedyren:                    

Utvalget oppnevnes av DNTs styre i samråd med Norsk Jockeyklubb, for en periode på 

3 år. 

Dette for å forankre tilknytningen til NJ formelt. 

 

Styrets vedtak: 
2. setning i oppnevningen av ADU endres slik: Utvalget oppnevnes av DNTs styre i 
samråd med Norsk Jockeyklubb, for en periode på 3 år.  
Følgende personer oppnevnes som medlemmer i Hestesportens 
Antidopingutvalg (ADU):  

 
Leder: Birgit Ranheim (gjenoppnevning)  
Sekretær: Marit Nesje (gjenoppnevning)   
Medlem: Arild Lysaker  
Medlem: Anne Wangen  
Medlem tilknyttet travsporten: Terje Pedersen  
Varamedlem: Morten Antonsen (Etter innstilling fra NTTF)  
Medlem med tilknytning til galoppsporten: Per Martens  

Varamedlem: Knut Engan (Etter innstilling fra NJ). 
 

 

S 5-9/11 Godkjenning av nytt travlag. 

        Hålogaland Travlag, Vesterålen har søkt om opptak i DNT. Nord-Norge Travforbund          

                     er positiv til søknaden, men finner navnevalget problematisk da Hålogaland nærmest   

anses som en region som spenner seg over flere kommuner der travlag allerede 

eksisterer. Søker har etter oppfordring ikke vært villig til å endre navn og ønsket at 

opptaksprosessen skulle fortsette med det opprinnelige stiftelsesnavn. 

 

 

Styrets vedtak: 

Styret støtter Nord-Norge Travforbunds innstilling og ber travlaget endre til et navn 

som gjenspeiler hovedsetet, og som ikke oppfattes som konkurrerende i forhold til 

andre travlagsvirksomhetsområder. 
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S 6-9/11 Brev fra Atle Hamre. 

Atle Hamre ble utestengt fra DNT på «livstid» i forbindelse med sine sivile 

straffesaker som han er dømt for og nå har sonet. Utestengelsen ble også begrunnet i 

tidligere saker i forhold til DNT. I forbindelse med dette fremmet Atle Hamre sak mot 

DNT overfor Oslo tingrett, og Oslo tingrett besluttet 8. juni 2010 at saken skulle 

fremmes til behandling til tross for innsigelser fra Det Norske Travselskap. På grunn 

av begjæring om gjenåpning av straffesaken som Atle Hamre fremmet 23. august i 

fjor begjærte Hamre sin advokat om midlertidig stansing av tvistesaken.  I brev fra 

advokat Nordhus til DNT 21. juli 2011 varsles DNT om at Hamre vil vurdere å be Oslo 

Tingrett om å beramme rettsmøte til behandling av hans stevning.   

Advokat Gunnar Martin Kjenner deltok under denne saken.                

 

 

Styrets vedtak: 

Styret i DNT ser ikke at det er fremkommet nye opplysninger vedrørende Hamre sin 

utelukkelse, og ønsker ikke å vurdere sitt standpunkt i forhold til Atle Hamre. Med 

utgangspunkt i dette gis DNT sin advokat i saken Gunnar Martin Kjenner i oppdrag 

å gi tilsvar til Atle Hamres advokat. 

 

 

 

Saker til orientering 

 

Orientering fra styret: 

Jarlsberg møtet 15-16 juli 

World Trotting Conference 4-9 august  

 

Orienteringssaker fra administrasjonen: 

Terminliste status 

Vurdering fra lovutvalget vedrørende eventuelt  disp fra reglement i f.m. Folkehesten 

Program DNTs høstkonferanse  

DU-Utvalget 
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Oslo, 23.8.11 

 

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 


