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TILSLUTTEDE FORBUND/LAG PR 31.12.20

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND
203 Blaker Travselskap
205 Fet Travkjørerselskap
209 Nes Travselskap
210 Nitelven Travlag
214 Asker og Bærum Travklub
215 Aurskog-Høland Travselskap
216 Oslo Travklubb
217 Follo Travlag
218 Øvre Romerike Travlag

ØSTFOLD TRAVFORBUND
302 Askim Travselskap
303 Eidsberg Travkjørerselskap
305 Fredrikstad og Omegn Travselskap
306 Skiptvet Travselskap
307 Lyseren Travselskap
309 Moss Fogderis Travselskap
310 Råde og Onsøy Travlag
311 Rakkestad og Degernes Travselskap
313 Rødenes og Øymark Travselskap
314 Sarpsborg og Omegn Travselskap
315 Skjeberg og Berg Travselskap
316 Trøgstad Travkjørerselskap
317 Trømborg Travlag
319 Halden og Omegn Travselskap

INNLANDET TRAVFORBUND
401 Åsnes og Hof Travklubb
402 Brandval og Kongsvinger Travlag
403 Eidskog Travselskap
404 Grue Travklubb
406 Ringsaker og omegn Travlag
407 Stange og Romedal Travselskap
408 Odal Travklubb
410 Elverum og Omegn Travklubb
411 Nord-Østerdal Travlag
501 Eina Travlag
502 Gjøvik Travselskap
503 Hadeland Travselskap
504 Lillehammer og Omland Travselskap
505 Randsfjord Travselskap
506 Toten Travselskap
507 Valdres Travlag
508 Vestopplandenes Travselskap
509 Viken Travselskap
510 Gudbrandsdal Travlag
511 Nord-Gudbrandsdal Travlag
512 Biri og Snertingdal Travlag
513 Jotunheimen Tråvlag
514 Sør Gudbrandsdal Travlag

BUSKERUD TRAVFORBUND
0601 Drammen og Opland Travselskap
0604 Kongsberg Travselskap
0606 Modum Travselskap
0608 Ringerike og Hole Travselskap
0609 Simoa Travselskap
0611 Øvre Eiker Travselskap
0612 Lier Travlag
0613 Hallingdal Tråvlag
0614 Krødsherad og Sigdal Travlag

VESTFOLD TRAVFORBUND
705 Holmestrand og Omegn Travforening
706 Horten og Omegn Travforening
710 Sandefjord Travforening
711 Stokke og omegn Travforening.
713 Tønsberg og Omegn Travforening
714 Lågen Travlag
715 Larvik Travlag
716 Re Travforening

TELEMARK TRAVFORBUND
802 Bamble Travlag
803 Bø Tråvlag
804 Drangedal Travselskap
805 Gjerstad Travselskap
807 Helgen og Holla Travklubb
809 Øvre Telemark Tråvlag
811 Lunde Travselskap
812 Mælum og Solum Travklubb
813 Nes og Omegn Travselskap
814 Porsgrunn og Omegn Travselskap
815 Siljan Travklubb
816 Sannidal Travselskap
818 Skien Travklubb
820 Øst-Telemark Travselskap
821 Fyresdal Tråvlag

ROGALAND TRAVFORBUND
901 Haugaland Tråvlag
902 Jæren Travklubb
904 Rogaland Travselskap
905 Sandnes og Omegn Travklubb
907 Stavanger Travklubb
908 Strand Travklubb
909 Dalane og Omegn Travklubb
910 Sauda Travlag
911 Klepp og Omegn Travklubb

VESTENFJELDSKE TRAVFORBUND
1001 Bergen og Omegn Travselskap
1002  Etne, Ølen og  

Vindafjord Trav- og Hestelag
1003 Voss Tråvlag
1004 Hardanger Tråvlag
1006 Nordhordland Travlag
1007 Os Travklubb
1008 Fana Trav- og Hestesportslag
1009 Sogn Travselskap
1010 Sotra Trav- og Hestesportslag
1012 Sunnhordaland Tråvlag
1013 Arna Travlag
1014 Askøy Trav- og Hestesportlag
1015 Firda Travlag
1016 Kvinnherad Travlag

AGDER TRAVFORBUND
1301 Åmli Trav- og Hestesportslag
1302 Arendal og Omegn Travselskap
1303 Grimstad og Omegns Travselskab
1304 Kristiansand og Omegn Travklubb
1305 Lillesand og Birkenes Travklubb
1306 Risør og Tvedestrand Travlag
1307 Setesdal Tråvlag
1308 Øyestad og Fjære Travklubb
1309 Lista Travselskab
1310 Eiken og Omegn Travklubb
1311 Gyland Hestesportslag
1312 Mandal Travklubb
1313 Lyngdal Trav- og Hestesportslag

NORD-NORGE TRAVFORBUND
1413 Bodø Travlag
1415 Harstad og Oppland Travlag
1417 Lofoten Travlag
1420 Ofoten Travlag
1421 Helgeland Travlag
1422 Indre Salten Travlag
1423 Sør-Varanger Travlag
1424 Lakselv Trav- og Kjørelag
1425 Tromsø Travlag
1427 Midt-Troms Travlag
1428 Tana og Varanger Travlag
1430 Tanafjorden og Omegn Travlag
1431 Møysalen Travlag
1432 Karasjok Travlag

MIDT-NORGE TRAVFORBUND
1501 Averøy Travklubb
1503 Byneset Travlag
1504 Børsa og Skaun Traverlag
1505 Frosta Tråvarlag
1506 Gauldal Travsportslag
1507 Hemne Travlag
1508 Hitra Travlag
1509 Hølonda Travlag
1510 Jøssund Travklubb
1511 Klæbu Travlag
1512 Kvål Travlag
1513 Leksvik Travlag
1514 Levanger & Omegn Travlag
1516 Lånke Travlag
1517 Malvik Travlag
1519 Molde og Omegn Travklubb
1520 Namdal Tråvlag
1521 Orkdal Tråvklubb
1523 Rauma Travforening
1524 Rindal Travklubb
1526 Selbu Travlag
1528 Soknedal Travlag
1532 Stjørdal Travsportforening
1533 Sunndal og Omegn Travklubb
1534 Sunnmøre Travlag
1535 Surnadal Travklubb
1536 Tresfjord Travklubb
1537 Trondheim Travklubb
1538 Trøndelag Travsportforening
1539 Verdal Travlag
1540 Ørland Travklubb
1543 Rissa og Stadsbygd Travlag
1544 Fosen Travklubb
1545 Steinkjer og Omegn Travlag
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ORGANISASJON

STYRET I DET NORSKE TRAVSELSKAP

Knut Weum  Styreleder  Buskerud
Ingolf Herbjørnrød  Nestleder  Vestfold
Cecilie Helen Andersson  Styremedlem  Østfold
Torstein Grande  Styremedlem  Midt-Norge
Jenny Linnea Ernström Styremedlem Oslo og Akershus
Roy Kristiansen  Styremedlem  Ansattes representant

Erik Skjervagen  1. Varamedlem  Telemark
Espen A. Schem  2. Varamedlem  Oslo og Akershus
Trond Jaabæk (trakk seg 20. okt. 2020) 3. Varamedlem  Agder
Jan Inge Ringen  Varamedlem  Ansattes representant

ADMINISTRASJON
Svein Morten Buer  Generalsekretær
Marius Lundstein  Kommunikasjons- og utviklingssjef
Anne V. Wangen  Sjefsveterinær

LOVBESTEMTE KOMITEER

KONTROLLKOMITEEN
Gunnar Eilefstjønn, leder
Kjell Aage Øie-Kjølstad
Hilde Nordtiller (trakk seg des. 2020)
Varamedlem: Marion Klette

PÅTALEKOMITEEN
Ove Aurstad, leder
Øistein Eriksen
Odd Haugdahl
Varamedlemmer: Ragnhild Olsen
og Kristin Andersgaard

DOMSKOMITEEN
Inge Tonholm, leder
Marthe Ottersen
Jan Roger Humlebekk
Varamedlemmer: Aksel Melby,  
Morten Valstad (trakk seg okt. 2020) 
og Elisabeth B. Carlsen

APPELLKOMITEEN
Tormod Haugnes, leder
Anne Mette Berg-Christiansen 
Lars Borge-Andersen
Varamedlemmer: Kai Magnar Killingmo,
Tina Fossan Låg og Arne Rødøy

AVLSKOMITEEN
Arnt Foss, leder (varmblods)
Ments Tore Møller (varmblods)
Anita Sønsteby (varmblods)
Varamedlemmer for varmblods: Christine Storhaug
og Håkon Steine

Elin Bergseth, leder (kaldblods)
Målfrid Vatne (kaldblods)
Karoline Bakke Wethal (kaldblods)
Varamedlemmer for kaldblods: Kristine Støen Kivle
og Gunvald Åsegård

LOVKOMITEEN
Tore E. Brath, leder
Ragnhild Tjaum
Tom Erik Vestrheim
Varamedlemmer: Kjetil Halstensen
og Anne-Guro Herregården

VALGKOMITEEN
Tom Rune Bratlien, leder
Endre Storhaug
Tone M. Blindheim
Asbjørn Opdal
May-Liss Hansen
Varamedlemmer: Siv M. Kittelsen, Gunnar Gjerstad
og Kai Sundberg
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ÆRESMEDLEMMER OG HEDERSTEGN

DET NORSKE TRAVSELSKAP

ÆRESMEDLEMMER
Thorvald Skar, Vestfold (1987)

Gaute Gudmestad, Rogaland (1991)
Aagot Stordahl, Akershus (2001)
Per Tronstad, Midt-Norge (2007)

HEDERSTEGN
Carl Andersen, Danmark
Arne Kristiansen, Oslo
Helge Gundersen, Agder
Bjørn Trandum, Buskerud
Vegard Thune, Innlandet
Arne P. Kynningrød, Østfold
Olav Stangeland, Rogaland
Terje Borstad, Oslo og Akershus
Gunnar Gjelsås, Vestfold
Ole Haug, Midt-Norge
Sverre Stang, Østfold
Ola Fossestøl, Agder
Ole H. Stastad, Innlandet
Sonja Håvåg, Vestenfjeldske
Olav Henneseid †, Telemark
Arne Hamre, Vestenfjeldske
Martin Austevoll, Vestenfjeldske
Jan A. Enger, Vestfold
Håkon Moe, Vestfold
Ole Seigerud, Innlandet
Johan Edland, Innlandet
Terje Holm, Oslo og Akershus
Eli Landaas, Rogaland

Liv Haslie, Innlandet
Tore Fyrand, Buskerud
Arne W. Holm, Oslo og Akershus
Bjørn Kåre Herbjørnrød, Vestfold
Elling Gjesdal, Rogaland
Nils Dagestad, Vestenfjeldske
Torbjørn Frøysnes, Agder
Jens Kr. Grønsand †, Vestfold
Berit Tveter Alm, Innlandet
Arne Gundersen, Innlandet
Mattis Asplin, Buskerud
Kari Blom, Rogaland
Terje Bøe, Nord-Norge
Øistein Eriksen, Oslo og Akershus
Odd H. Johansen, Oslo og Akershus
Finn Hagen, Buskerud
Gunnar Eggen, Oslo og Akershus
Gunnar Gjerstad, Østfold
Trygve Bjørge, Buskerud
Ove Wassberg, Vestenfjeldske
Oddny Delet, Innlandet
Jostein Rekstad, Midt-Norge



ÅRSBERETNING – DET NORSKE TRAVSELSKAP

Det Norske Travselskap (DNT) har til formål å fremme en 
sunn og koordinert utvikling for norsk travsport og utvik-
ling av slike hesteslag som ansees skikket til grunnlag for 
avl av en for landet nyttig hest. Arbeidet skal preges av 
frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; 
åpenhet, tillit, fair play og respekt.

Virksomheten drives fra Hestesportens Hus på Bjerke 
Travbane i Oslo.

STYRET I DET NORSKE TRAVSELSKAP
Styret har i 2020 avholdt 17 styremøter. Det er protokollert 
106 saker til behandling i løpet av året. Landsrådet har blitt 
innkalt til drøftelser og rådgivning ved fire anledninger.

Grunnet utbruddet av Covid-19 og myndighetenes vedtak 
om å begrense samlinger av mennesker, var det ikke mulig 
å avholde generalforsamlinger i forbund eller sentral-
organisasjon i henhold til DNTs lov. I møte 24. april beslut-
tet styret i DNT 29. august 2020 som ny dato for DNTs 
generalforsamling. Forbundene fikk anledning til å selv 
planlegge sine generalforsamlinger ut fra gitte forutset-
ninger.

Etter generalforsamlingen i 2020 besto styret av:

Knut Weum (styreleder)
Ingolf Herbjørnrød (nestleder)
Cecilie H. Andersson
Torstein Grande
Jenny Ernström
Roy Kristiansen (ansattes representant)

Erik Skjervagen (1. varamedlem)
Espen A. Schem (2. varamedlem)
Trond Jaabæk (3. varamedlem)
Jan-Inge Ringen (varamedlem ansattes representant)

Den 20. oktober meddelte Trond Jaabæk at han trakk seg 
som varamedlem til DNT-styret med umiddelbar virkning, 
etter en konflikt i styret ved Sørlandets Travpark AS. 

Knut Weum har fungert som leder av Norsk Rikstotos Råd, 
Ingolf Herbjørnrød har vært rådsmedlem, mens Cecilie H. 
Andersson har vært vararepresentant. I innstillingsrådet 
til Norsk Rikstoto har DNT vært representert ved Knut 
Weum, Ingolf Herbjørnrød og Cecilie H. Andersson. 

Knut Weum har vært styreleder i Bjerke Travbane Eien-
dom AS, mens Ingolf Herbjørnrød har vært styremedlem 
i henholdsvis Telemark Toto AS og i Sørlandets Travpark 
AS. I tillegg er han representant i svensk-norsk kaldblods-
komité. Erik Skjervagen og Cecilie H. Andersson har 
vært styremedlemmer i Jarlsberg Travbane AS. Torstein 
Grande har vært styrets representant i DU-utvalget. Gene-
ralsekretær Svein Morten Buer sitter i representantskapet 
ved Norsk Hestesenter.

MÅLOPPNÅELSE OG UTFORDRINGER
Styret har hatt Strategiplan Trav 2020 som styringsdoku-
ment. Trav 2020 er et dokument med en felles plan for alle 
organisasjonsleddene i norsk travsport som ble vedtatt på 
DNTs generalforsamling i 2016. Kjerneaktivitetene i plan-
verket er avl, sport, hestevelferd, rekruttering, organisa-
sjon og rammevilkår for næringen.

DNTs største utfordringer i 2020 har vært knyttet opp til 
rammebetingelsene for næringen. Styret og administra-
sjonen har nedlagt et betydelig informasjonsarbeid mot 
stortingspolitikere og statsapparatet som i første omgang 
medførte at statsavgiften ble nullet for 2020, og i neste 
omgang at den ble avviklet. I tillegg har det blitt nedlagt et 
tilsvarende arbeid i forbindelse med innspill til spilloven 
og tilhørende rammebetingelse for Norsk Rikstoto. Også 
forutsetningen for aktivitet under koronapandemien har 
vært utfordrende for både styret og administrasjonen. De 
fleste ansatte ble permittert når landet gikk i lockdown. 
Dette omtales under kapittelet om arbeidsmiljø.

Med bakgrunn i et sterkt redusert inntektsbudsjett for 
DNT, basert på NRs budsjettprognoser for 2020, fattet 
styret i januar vedtak om visse unntak fra DNTs sports-
plan. I tillegg har Covid-19-pandemien gjort det ut - 
fordrende med god styring for å nå de strategiske målene. 
Dette omtales under kapittelet for sport.

AVL
Prestasjonene til de norskfødte travhestene har fortsatt 
å holde seg på et godt internasjonalt nivå, til tross for at 
mulighetene for deltakelse i utlandet har vært begren-
set. Om vi ser på hoppemateriellet og avlshingstene som 
benyttes i avl, kan man konkludere med at oppdretterne 
fremdeles er kvalitetsbevisste. 

Med bakgrunn i den usikre situasjonen som pande-
mien utløste i 2020, ble det besluttet at Klasseløps-
auksjonen skulle gjennomføres som en digital auksjon. 
For å stimulere til påmelding vedtok styret i DNT en 
kraftig subsidiert innmeldingsavgift. I tillegg besluttet 
man en svært rimelig strykningsavgift, som lå under de 
reelle kostnadene til produksjon av digitale auksjons-
opplysninger. Det ble påmeldt 139 åringer mot 196 under 
den fysiske auksjonen i 2019. Med den digitale auk-
sjonen slapp oppdretterne å frakte hestene til et fysisk 
auksjonsområde. Usikkerheten om framtidig økonomiske 
rammebetingelser for hestesportsnæringen har de to siste 
årene medført større forskjeller i priser som oppdret-
terne har oppnådd på sine unghester under Klasseløps-
auksjonene. 

Gjennomsnittsprisen på solgte hester sank med i over-
kant av 13 000 kr i 2020 sammenlignet med året før. For 
varmblodshester ble gjennomsnittsprisen for solgte hester 
114 000 kr, med en medianpris på 75 000 kr. For kald-
blodshester ble tilsvarende gjennomsnittspris 57 000 kr, 
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med en medianpris på 45 000 kr. Det var ingen 
stor prisforskjell mellom hingster og hopper blant 
kaldblodshestene, mens medianprisen på varm-
blodshingstene var det dobbelte av medianprisen 
for varmblodshoppene.

Da samfunnet ble satt i lockdown 12. mars 2020 og 
det ikke var travløp på en drøy måned, så var dette 
også samtidig med starten på avlssesongen. Styret 
i DNT var svært engstelige for at mange oppdret-
tere ville la være å bedekke avlshoppene sine. Så 
fort det ble klart at statsavgiften på spilleomset-
ning av hesteløp ble frafalt, og DNT ville få overført 
anslagsvis 70 mill. kr av disse midlene, ble det utar-
beidet et sett av avlsstimulerende tiltak. I tillegg til 
midler som ble avsatt til Klasseløpsauksjonen, ble 
det i 2020 utbetalt drektighetstilskudd på 7 000 kr 
til eiere for hver norskregistrert hoppe som ble 
konstatert drektig minimum 35 dager etter siste 
bedekning/inseminering, under forutsetning av at 
føllet blir registrert i DNT. I tillegg ble det satt av 
midler til innavlsdempende tiltak for kaldblods-
hester. Det ble derfor satt av 3 000 kr til oppdret-
tere av hvert kaldblodsavkom som fødes i 2021 som 
et resultat av parringer som ikke er tettere enn 3+4 
eller 4+3. Styret i DNT ser det imidlertid som en 
utfordring at Svensk Travsport ikke har innført 
innavls dempende tiltak utover det som er nedfelt i 
den felles avls planen for kaldblodshester. Dette til 
tross for at begge de to lands travsportsorganisa-
sjoner har forpliktet seg til å arbeide videre for felles 
tiltak som kan motvirke innavl i kaldblodsrasen.

Etter styrevedtak i 2018, har innbetalt startavgift 
fra hesteeierne blitt overført et avlsfond, som skal 
benyttes som både avlsstimulans og omsetnings-
stimulans av unghester. Inntekter fra startavgiften 
har tidligere blitt delt mellom totalisatorbanene 
og DNT, mens utgiftene ved å overføre midlene til 
avlsfondet har DNT så langt fullfinansiert. For å 
oppnå dette ble det derfor ekstraordinært overført 
3 mill. kr ved styrevedtak i mai. Ved utgangen av 
2020 er fondet på 8,9 mill. kr. Fondet skal etter 
hvert tilknyttes hvert eiernummer som har bidratt 
med starttilfeller, slik at hesteeiere skal kunne 
benytte seg av disse midlene enten til dekning av 
bedekningskostnader ved registrering av norsk-
født føll hos DNT eller til kjøp ved førstegangs salg 
av norskfødt unghest fra oppdretter. DNT har som 
målsetting å ha både den datatekniske løsningen 
og regelverket for uttak fra fondet på plass i løpet 
av 2021. 

Den reviderte avlsplanen for kaldblodshester lå 
til grunn for kåringsdommerne under kåringen av 
kaldblodshingster på Biri i oktober. I henhold til 
denne skal hingster med utradisjonell avstamning 
og lav innavlsgrad eller stamme som gir lavt slekt-

skap med populasjonen for øvrig vurderes svært 
positivt for alle egenskaper uansett alder, BLUP-
tall, prestasjoner og størrelse. Unntaket fra dette er 
visse diskvalifiserende defekter. Det ble i forkant av 
kåringen produsert underlagsmateriale til kårings-
dommerne over hingster som ville være aktuelle å 
vurdere etter den nye bestemmelsen.

2020 var fjerde året med premiesjansen, som har 
hatt litt ulikt regelverk fra år til år. Det ble tidlig klart 
at det opprinnelige regelverket ikke var økonomisk 
bærekraftig, da flere hester enn kalkulert hentet 
ut ekstrapremier. Etter innskjerping i regelverket 
for hester født 2016, foretok styret ytterligere inn -
skjerpelser for hester født 2017 slik at premiesjansen 
vil bli selvfinansierende for denne årgangen. Det blir 
ikke arrangert premiesjanse for hester født 2018. 

Trenden med at de norskfødte hestene tar spesi-
elt godt for seg i premiefatet innenlands sammen-
liknet med de utenlandsfødte har eksistert i flere år. 
Likeledes har de hatt langt bedre konkurranseevne 
ved starter utenfor Norges grenser, enn for noen år 
siden. I 2019 vedtok styret i DNT nye oppdretter-
satser med virkning fra 2020, blant annet med 
formål om at oppdretterpotten til norskfødte hester 
med starter i utlandet skulle øke noe. I 2020 ble det 
utbetalt 1,8 mill. kr til oppdrettere for norskfødte 
hesters starter i utlandet mot 570 000 kr i 2019. 

DNT har tatt initiativet til opprettelsen av «Prosjekt 
Avlsstall». Prosjektet vil få sin egen nettside,  
der tilbydere av tjenester for avlshopper og ung - 
hester kan presenteres overfor mulige kjøpere av 
slike tjenester. Det skal legges til rette for at eiere av 
traverhopper så enkelt som mulig kan bli oppdret-
tere dersom de har ønske om det. 

Oppdretterseminaret ble i 2020 ble arrangert i 
slutten av februar på Thon Hotel Linne med 110 
påmeldte deltakere, hvilket var rekordoppslutning. 
Seminaret som bidrar til både kunnskapsformid-
ling og inspirasjon, ble utviklet i samarbeid med 
raseorganisasjonene Veikle Balder og Travavl.no. 
Foredragsholderne Noralf Brækken, Per Henriksen, 
Frasse Fransson, Caroline Haadem og Frank 
 Skubberud bød på engasjerende foredrag.

Det ble i 2020 åtte nye kaldblodshopper og fem nye 
varmblodshopper som ble tildelt statusen Eliteavls-
hoppe. I og med de begrensningene som korona-
pandemien har gitt, har ikke eierne til disse hoppene 
blitt hedret på normal måte. Det legges opp til at 
dette blir gjort i 2021 på egnet sted og tid. 

Det er registrert 487 fødte varmblodsføll i 2020, 
hvilket er det laveste antallet på mange år. På kald-
blodssiden ble det registrert 536 fødte føll i 2020 
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mot 496 i 2019. Det ble derimot født 650 kaldblodsføll i 
2018. På tidspunktet for avlevering av årsberetningen er 
det registrert 654 bedekte varmblodshopper mot 685 i 
2019 registrert på samme tid i fjor. Grunnet sen rapporte-
ring på en del hopper bedekt i utlandet, vil dette antallet 
øke noe. Tilsvarende ble det bedekt 792 kaldblodshopper 
mot 764 i 2019 og 830 i 2018. 

Det er vanskelig å sammenligne 2020 med 2019 hva gjel-
der antallet starthester, både fordi trav-Norge sto stille i 37 
dager i mars–april og at reise- og karantenerestriksjoner 
satte en effektiv brems på gjestestarter. Likevel er ned - 
gangen i antallet unike starthester i norske løp såpass stor 
at den representerer en framtidig utfordring. 4 302 unike 
starthester i 2019 ble redusert med 12,7 % til 3 754 i 2020. 
På ti år fra toppåret 2010 med 6 073 unike starthester, har 
det vært en nedgang på 38,2 %. 

Styret i DNT har i tråd med vedtak på DNTs generalfor-
samling 2020 behandlet tidligere vedtak om endring i Avls- 
og registreringsreglementet vedrørende registrering av føll 
født i utlandet av norsksertifisert mor. Med stor sannsyn-
lighet må denne delen av reglementet behandles på nytt 
for å være i tråd med en rekke nasjonale forskrifter som 
både er og vil bli vedtatt. EØS-landene har akseptert flere 
EU-forordninger, som gjelder avl, passutstedelse for hest, 
dyrevelferd og konkurranse med hest og hund. Dette vil 
bety at begrepet «norskfødt» må utredes.

DNT har vært representert i forbindelse med revideringen 
av handlingsplan for nasjonale hesteraser. Vidar Arnesen 
har vært DNTs representant. Den foreslåtte handlings-
planen er sendt på høring, blant andre til avlsorganisasjo-
nene, i mars 2021. 

Årets oppdretterbragd ble i 2020 delt mellom to gode 
oppdrettere. Per Erik Hagen for sitt kvalitetsrike Stile-opp-
drett, der Elitloppsvinneren Cokstile rager høyest. Gustav 
Larsen for både sitt G.L.-oppdrett, der Grisle Odin G.L. 
rager høyest med sin seier i Norsk Trav-Derby for kald-
blods, og Havglimt som tok seg av det svenske kaldblods-
derbyet. 

SPORT
Det har vært et svært utfordrende år av flere årsaker. DNT 
startet året med historisk svake budsjettforutsetninger, 
basert på omsetnings- og inntektsbudsjettet til Norsk 
Rikstoto. Dernest kom samfunnets «lockdown» som 
følge av koronapandemien. Som følge av budsjettram-
mene vedtok styret i DNT følgende midlertidige unntak 
fra sportsplanen 2017–2022:
 –  Rundt 20 % av løpene skal være reservert for de norsk-

fødte varmblodshestene, resten er åpne for alle hester. 
Herunder kravet at minimum to løp pr. V75-omgang 
skal forbeholdes norskfødte hester.

 –  Flere hoppeløp må avvikles med en høyere premieskala 
for å nå målet om at 40 % av løpspremiene skal tilfalle 
hoppene.

 –  I et helhetsperspektiv er det viktig at det legges til rette 
for at flest mulig hester tjener 100 000 kroner som 
3-åringer.

Koronapandemien forsterket behovet for ovennevnte 
unntak. I perioden 12. mars til og med 18. april ble samtlige 
travkjøringer avlyst. Etter intensivt arbeid med myndig-
hetene, fikk vi som første sportsgren i landet anledning til 
å starte opp med travkjøringer igjen fra og med 19. april 
under en detaljert smittevernsprotokoll. For å holde antal-
let personer innenfor det tillatte, ble det kun arrangert 
seks løp på hverdagene og kun noen lørdagsløp med sju 
løp til og med 12. juni. Det ble avlyst 387 planlagte løp i 
denne perioden. 

Det ble opprinnelig besluttet å ikke arrangere mønstrings-
løp i 2020, med bakgrunn i budsjettforutsetningene. Da 
det ble klart at det ikke ble statsavgift på spillomset ningen, 
ble det vedtatt at det skulle avvikles mønstringsløp fra 
og med 1. juli, med en godtgjørelse på 5 000 kr for ett 
godkjent mønstringsløp av to mulige. 

Siden det var svært begrensede muligheter for inter-
nasjonal deltakelse i løpene, ble premiesummen i de to 
gruppe-1-løpene, Tipster Oslo Grand Prix og Ulf Thore-
sens Grand International redusert betydelig. Samtidig 
ble premier på de øvrige løpsdagene styrket noe i forhold 
til opprinnelig budsjett. Dette gjaldt både V75-dager, 
V75- Bonusdager, superdager på banene Forus, Bergen 
og  Leangen, samt det øvrige hverdagstravet gjennom en 
heving av standard premieskala. 

Til tross for at det ble borte 387 løp fra løpsdagskalenderen, 
sank ikke antall starter pr. hest med mer enn 3,9 % fra 
2019. For varmblodshestene var det ingen endring i antal-
let starter mot tallene fra året før. Når det gjelder fyllings-
graden i løpene, så økte den med 3,1 % fra et gjennomsnitt 
på 9,89 hester i 2019 til 10,2 hester i 2020. Økningen i 
fyllingsgraden var jevnt fordelt mellom de to rasene, men 
kaldblodshesten bidrar med litt flere hester pr. løp enn 
varmblodshestene. Fyllingsgraden for kaldblods var på 
10,43 hester pr. løp, mens den for varmblod var på 10,02 
hester pr. løp. Man må anta at økningen i fyllingsgrad kom 
som et resultat av reduksjonen i antallet tilgjengelige løp 
gjennom året.

Fordelingen av premier mellom hingster og hopper har 
holdt seg relativt stabil fra fjoråret, med en svak nedgang 
i andelen for hoppene. Varmblodshoppene tok 35,2 % av 
premiene, en nedgang på 0,6 prosentpoeng. Tilsvarende 
tall for kaldblodshoppene var 36,4 %, en nedgang på 0,5 
prosentpoeng. Det har vært et mål at hoppene skal hente 
40 % av premiepotten for respektive raser.

Gjennomsnittlig utbetalte premier pr. starthest gikk natur-
lig nok ned, som følge av mange avlyste løp. Varmblods - 
hestene tjente i gjennomsnitt 45 524 kr og kaldblodshes-
tene 42 577 kr. Den samlede nedgangen i inntjeningen  
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pr. hest var på 14,7 %, litt mer for varmblods enn 
for kaldblods. 

Styret i DNT vedtok i 2019 å endre øvre alders-
grense for varmblodshester født fra og med 2007 
til 14 år, gjeldende fra 1. januar 2020. Dette betyr 
at 13 år gamle varmblodshester kunne delta i løp i 
2020. Fra og med 2021 kan også 14 år gamle varm-
blodshester delta.

Av sportslige prestasjoner framstår Odd Herakles 
prestasjoner i en klasse for seg blant kaldblods-
hestene. Hingsten til Odd Paulsen og Linda C. 
 Kvernenes vant fjorten av fjorten løp, tretten med 
Tom Erik Solberg i sulkyen og ett med Jorma 
Kontio. Det ble seier i Elitkampen, Unions kampen 
på  Färjestad, Alm Svartens Æresløp på Bjerke,  
Moe Odins Æresløp på Klosterskogen og i Norges-
mesterskapet på Sørlandet for å trekke fram noen 
av storløps triumfene. Han kjørte inn 2 125 152 kr i 
løpet av året. 

På varmblodssiden topper en norskfødt hingst 
som nå er utenlandskeid prestasjonene. Cokstile, 
oppdrettet av Per Erik Hagen i Asker, sto igjen som 
vinner av Elitloppsfinalen. Hans årsfortjeneste 
passerte fire mill. kr. Ellers har både Moni Viking til 
Jan Lyng og Eirik Djuves Valokaja Hindø ut merk et 
seg i hardt internasjonalt selskap. Moni Viking vant 
både Åby Stora Pris og Harper Hanovers Lopp og 
tjente 3,8 mill. kr på 13 starter i 2020.

HESTEVELFERD
DNTs avdeling for avl og hestevelferd utfører sitt 
arbeid med hestevelferden i travsporten gjennom 
reglementsutvikling og oppfølging, kontakt med de 
aktive og stevneveterinærer, kontroll av trenerstal-
ler samt planlegging, koordinering og oppfølging av 
den løpende dopingkontrollen av hestene. I tillegg 
jobbes det tett med funksjonærene på alle baner for 
å sikre at hestevelferden, sikkerheten for de aktive, 
spillsikkerheten og fair play ivaretas i travløp.

DNT har samarbeid med Antidoping Norge om 
dopingkontroll av kusker og ryttere. I tillegg til 
antidopingarbeidet i travsporten bistår DNT Norsk 
Jockeyklubs antidopingarbeid, innebefattet doping-
prøvetaking i og utenfor konkurranse.

Koronapandemien medførte behov for en del 
endringer i rutiner ved prøvetaking av hester etter 
løp og under stallkontroller. Man har likevel i stor 
grad klart å videreføre kontrollarbeidet fra tidligere. 
Under strenge smittevernprosedyrer har det blitt 
gjennomført jevnlige stallbesøk hos både amatører 
og profesjonelle i flere deler av landet. Det har blitt 
foretatt utvidede dopingkontroller ved flere baner 
under utvalgte løpsdager. I tillegg har man hatt 

kontroll av 2-åringene ved Veikle Balders Lands-
finale og ved kåringen av kaldblodshingster på Biri 
i oktober. I forkant av den digitale avviklingen av 
Klasseløpsauksjonen ble en del av åringene sjekket 
med blod- og/eller hårprøver. 

Formålet med uanmeldte stallkontroller og 
treningsprøver er blant annet å få et bilde av den 
generelle hestevelferden hos de lisensierte trenerne 
gjennom hvordan hestene framstår, hvordan de 
behandles, trenes, fôres og oppstalles. Det kontrol-
leres også at medisiner oppbevares forskriftsmessig. 
Ved kritikkverdige forhold gis det tidsfrist for utbe-
dring. I graverende tilfeller rapporteres forholdet til 
Mattilsynet. Ved starten av året ble det informert 
om viktigheten av bestemmelsene om oppbevaring 
av medisiner, og at dette ville ha oppmerksomhet 
ved kontrollene gjennom året.

Totalt ble det i 2020 tatt 957 dopingprøver på 
banene i forbindelse med travløp og 127 prøver 
i forbindelse med galoppløp. Det ble tatt 162 
uanmeldte treningsprøver på travstaller, mens det 
ble tatt 31 uanmeldte prøver på galoppstaller. Dette 
er et noe lavere antall prøver enn foregående år, dels 
grunnet stopp i løpsavviklingen i en drøy måned 
og dels grunnet tilpasninger til smittevern under 
prøvetakingen. 

Dopingprøvene gjennomgår forskjellige analyser, 
samt at en viss andel fryses ned for å kunne analyse-
res på et senere tidspunkt. Treningsprøvene under-
søkes for bruk av absolutt forbudte stoffer. I tillegg 
kontrolleres det at trener overholder karenstid før 
løp og at bestemmelsene om føring av helsekort ved 
bruk av legemidler og behandling med karenstid 
blir fulgt. Prøveuttak har blitt gjennomført både 
planlagt etter en risikovurdering og ved tilfeldig 
utvelgelse.

I løpet av 2020 ble det internasjonalt avlagt flere 
positive dopingprøver fra hest med funn av koffein 
og teofyllin, også ett tilfelle i Norge. Dette har vist 
seg å stamme fra kraftfôr. Likeledes ble det forbudte 
stoffet zilpaterol funnet i en rekke dopingprøver 
internasjonalt, som også ble knyttet til inntak av 
kraftfôr. 

Det ble avlagt en positiv prøve etter løp på Øvrevoll 
Galoppbane for det beroligende stoffet aceproma-
zin, som krevde mye ressurser i utredningsarbeidet 
for DNT.

DNTs forbuds- og karenstidsliste oppdateres fort-
løpende og er samkjørt med de andre skandina-
viske landene. Den til enhver tid gjeldene liste ligger 
publisert på www.travsport.no under fanen heste-
velferd.



DNTs hestevelferdsarbeid er basert på et tett samarbeid 
med ulike internasjonale nettverk, som Nordic Equine 
Medication Committe (NEMAC), European Horseracing 
Scientific Liason Committe (EHSLC) og Union Europé-
enne du Trot (UET).

REKRUTTERING 
Rekruttering av både medlemmer og hesteeiere foregår i 
all hovedsak via travforbund og travlag. Styrets oppgave er 
å legge til rette for at et godt rekrutteringsarbeid kan skje 
i disse organisasjonsleddene. 

Grunnet koronapandemien har det vært svært utfordrende 
for organisasjonsleddene å drive et aktivt rekrutterings-
arbeid. For å rekruttere er man avhengig av aktivitet, og 
mye av organisasjonsleddenes normale aktivitet har vært 
umulig å gjennomføre med bakgrunn i smittevernhensyn. 
Dette gjelder for rekruttering av så vel voksne som barn 
og ungdom.

Restriksjonene i forbindelse med pandemien har gått 
hardt ut over de aller yngste. Aktiviteten i ponnitravet 
har stått stille til ulike tider og på ulike steder. Barnas 
interesse faller fort når det ikke er aktivitet. Det må gjøres 
et arbeid for å blåse mer liv i aktivitetene så snart forut-
setningene tillater det. 

I 2020 ble det utstedt 38 nye kuskelisenser i ponnitravet 
mot 98 året før. Ti nye lisensinnehavere kommer fra trav-
skolene. Det er registrert 36 nye ponnier mot 78 nye i 2019. 
Det ble kjørt 186 ponniløp med 196 aktive kusker og 238 
aktive ponnier i 2020. Det var ikke mulig å arrangere NM 
for ponniekvipasjer som planlagt under V75-dagen med 
NM for kaldblodshester på Sørlandets Travpark. Det ble 
derfor arrangert som egen hel ponnidag på samme bane i 
stedet, uten at det var totalisatorkjøring samme dag. Selv 
om barna ikke fikk den samme oppmerksomheten som 
ved en totalisatorkjøring, så ble det likevel et flott NM- 
arrangement.

Det er fem travskoler som har hatt aktivitet i 2020; Forus, 
Sørlandet, Klosterskogen, Leangen og Bjerke. 

DNT har gjennom Prosjekt Ungdomstrav hatt som formål 
å legge til rette for og skape et godt ungdomsmiljø med 
tilhørighet og trivsel, for å bidra til personlig og heste-
faglig utvikling for ungdommer på alle nivåer. Dette for 
at overgangen fra ponni til stor hest skal kunne bli natur-
lig og motiverende. Det er derfor opprettet forbundsvise 
ungdomsforeninger som er representert gjennom utvalg 
underlagt travforbundet. Utvalgenes viktigste oppgave er 
å sørge for gode ungdomsaktiviteter i sitt distrikt. DNT har 
i flere år bidratt til ungdomsforeningene gjennom distri-
buering av lærekompendier, lederutvikling og økonomisk 
støtte. 

De økonomiske forutsetningene ved inngangen til 2020 
medførte at det ikke ble tildelt økonomisk støtte eller 

tilbud om kompetanseutvikling for ledere av foreningene. 
I tillegg inntraff koronapandemien, som medførte strenge 
regler for sosial omgang. Det har derfor vært utfordrende 
for foreningene å arrangere aktiviteter i 2020. 

Det Norske Travselskap har de siste årene arrangert 
ungdomssamlingen «Sammen om hesten» i samarbeid 
med Norges Rytterforbund. Samlingen har også hatt invi-
terte deltakere fra Norsk Jockeyklub og har vært avholdt 
ved Norsk Hestesenter på Starum med deltakere fra hele 
landet. Det ble planlagt for tilsvarende arrangement i 
oktober 2020, men smittesituasjonen tilsa at faren for 
smittespredning var for høy og det ble derfor besluttet at 
samlingen måtte avlyses for 2020.

ORGANISASJON
DNTs etiske retningslinjer er basert på at 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 virk-
somhet. Vår policy er enkelt og greit; Hesten først.

I travsporten er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, 
etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, seksuell orien-
tering 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. 

Ved inngangen til 2020 ble det med bakgrunn i de økono-
miske utsiktene ikke bevilget drifts- og administrasjonsstøtte 
til travforbundene. Det ble heller ikke bevilget DU-midler, 
banebidrag, støtte til «Hestens dag» eller lokalkjøringer. Da 
det i juni ble klart at det økonomiske bildet endret seg posi-
tivt, vedtok styret å bevilge drifts- og administrasjonsstøtte til 
forbundene for andre halvår, samt gi banebidrag på samme 
nivå som i 2019.

De fleste forbund og lag oppfyller kriteriene for moms-
kompensasjon. DNTs sentralorganisasjon koordinerer 
søknadene med bakgrunn i innsendte årsrapporter. Alle 
organisasjonene som var mottakere av momskompen-
sasjon fikk avkortet søkebeløpet med 19,02 %. Travfor-
bund og travlag fikk momskompensasjon gjeldende for 
2019 i desember 2020 med henholdsvis 603 776 kr og 
1 611 976 kr til fordeling.

Norsk Trav AS ble etablert i 2018 for å ha et tydelig skille 
mellom skattepliktig og skattefri virksomhet i trav sporten. 
Endringene i Norsk Rikstotos konsesjon f.o.m. 2017 
krevde endringer i tidligere avtalestrukturer og organi-
sering, noe som medførte at travets organisasjoner måtte 
overta flere oppgaver som tidligere ble tatt hånd om av 
Norsk Rikstoto. Noen av disse oppgavene var forbundet 
med skattepliktig virksomhet. For at Det Norske Trav- 
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selskap skulle beholde sitt skattefritak, var det 
derfor nødvendig å organisere den skatte pliktige 
virksomheten utenfor DNT i et egnet selskap. 
Hovedformålet med etableringen av Norsk Trav 
AS har hele tiden vært å sikre at travsporten løser 
sine oppgaver i henhold til gjeldende lover og regler, 
samtidig som ikke DNTs skattefritak utfordres.

Pr. 1. juni 2020 ble det foretatt en virksomhetsover-
dragelse ved at driftsavdelingen og andre sentrale 
funksjoner i Bjerke Travbane AS ble overdratt til 
Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE), mens andre 
administrative funksjoner og løpsdagsansatte ble 
overdratt til Norsk Trav AS (NT). Det har i 2020 
foregått en fusjonsprosess mellom Bjerke Travbane 
AS og NT. Denne ble formelt godkjent pr. 1. novem-
ber 2020. Det ble også inngått en avtale mellom BTE 
og NT om at BTE skal stille løpsklar bane til disposi-
sjon for NT på terminfestede løpsdager. Det er laget 
en framdriftsplan for en tilsvarende organisering av 
de øvrige totalisatorbanene.

På ekstraordinær generalforsamling i september 
2019, ble styret i DNT valgt til styre i Norsk Trav 
AS. Styret i DNT har imidlertid besluttet å arbeide 
for å organisere Norsk Trav AS som et frittstående 
aksjeselskap med et uavhengig styre oppnevnt av 
DNT som eier. Dette vil skje straks den framtidige 
organiseringen er en realitet.

DNTs generalforsamling ble i 2020 orientert under 
drøftelse av styrets forslag til langtidsplan om de 
akutte utfordringene som norsk travsport hadde 
stått overfor. Styret hadde besluttet at man måtte 
ha bedre oversikt over rammebetingelsene for både 
sport og spill før man kunne foreslå en langsiktig 
strategiplan. Dette innebar blant annet å prioritere 
arbeidet vedrørende spillkonsesjon, statsavgift og 
konkurransesituasjonen fra uregulerte spill aktører. 
Styret ga generalforsamlingen et sammendrag av 
strategiarbeidet på det tidspunktet, inkludert de 
opprinnelige hovedpremissene og målsetnings-
matrise. Det ble også redegjort for arbeidet med 
betingelsene for spill på hest og statsavgiften. I 
november fattet styret i DNT vedtak om organise-
ring av strategiarbeidet, og det har vært gjennomført 
flere arbeidsmøter med forskjellige nedsatte grup-
per ved avleggelse av denne beretningen. 

14. desember 2019 meddelte fire av fem styre-
medlemmer i Nord-Norge Travforbund (NNTF) 
at de trakk seg fra sine verv med umiddelbar virk-
ning. De begrunnet dette med en intern kamp mot 
sentral administrasjonen og politisk sentralstyre 
som de ikke fant gagnlig lenger. Styret i DNT vedtok 
derfor i ekstraordinært styremøte 16. desember 
2019, med bakgrunn i DNTs lov §2.13 (2) å sette 
forbundet under administrasjon fram til ordinær 

general forsamling i forbundet. Med bakgrunn i 
korona pandemien ble forbundets ordinære general-
forsamling først gjennomført 18. juni 2020, der de 
fikk tilbake sine fulle rettigheter.

Tromsø Travlag meddelte DNT tidlig i 2020 at det 
var oppstått konflikt vedrørende andre parters bruk 
av travlagets trenings- og hestesportsanlegg på trav-
banen i Ramfjordbotn. Etter innspill fra travlagets 
leder vedtok styret i DNT med hjemmel i DNTs Lov 
§ 2.13 (2) å sette laget under administrasjon inntil 
videre.

RAMMEVILKÅR FOR NÆRINGEN
Det er et stort behov for politisk og profilskapende 
innsats fra norsk hestesport for å oppnå økt og posi-
tiv forståelse for hesten og hestesportens betyd-
ning i samfunnet. Formålet med dette er å skape et 
politisk grunnlag for bedre arbeidsvilkår for norsk 
hestenæring.

Det har vært nedlagt et betydelig informasjons-
arbeid overfor sentrale politikere i både posisjon 
og i opposisjon i løpet av 2020. Tilsvarende arbeid 
er gjort overfor embetsverket. Dette medførte i 
første omgang at statsavgiften på totalisatorspill 
ble fjernet for 2020. Informasjonsarbeidet stoppet 
imidlertid ikke med dette. Etter mange runder ble 
statsavgiften til slutt fjernet permanent. 

I slutten av juni sendte Kulturdepartementet ut 
forslag til ny pengespillov, med høringsfrist i slut-
ten av september. I forslaget var det lagt opp til det 
man må betrakte som en konfiskering av den private 
stiftelsen Norsk Rikstoto. Det Norske Travselskap og 
Norsk Jockeyklub samarbeidet om et omfattende 
høringssvar. I tillegg har man også brukt vesentlig 
tid på å informere stortingspolitikere i denne saken.

I løpet av høsten 2020 ble alt totalisatorspill 
registrert på person etter at også banespillet ble 
innlemmet i registreringen. Fra 1. januar 2021 ble 
det innført tapsgrense på totalisatorspillet, som i 
grove trekk betyr at den maksimale summen en 
spiller kan tape gjennom et kalenderår er 240 000 
kr i tillegg til eventuell brutto gevinst. DNT kan ved 
avleggelsen av denne beretningen imidlertid ikke se 
at embetsverket har fulgt opp Stortingets vedtak: 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeider
partiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre
parti og Kristelig Folkeparti er også innforstått 
med at regjeringen legger opp til en smidig innfa
sing av det nye tapsgrensesystemet, slik at de 
reglene som gjelder for inkludering av tidligere 
gevinster også får anvendelse for gevinster vunnet 
før 1 januar 2021, noe som også vil ivareta ferdig
hetsspillerene.
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Det arbeides fremdeles både politisk og mot embets verket 
for å tilpasse regelverket for tapsgrenser på best mulig, 
for å sikre kanaliseringen av spill på hest i Norge til Norsk 
Rikstoto.

SPESIELLE UTFORDRINGER I 2020
Å håndtere utfordringen som koronapandemien har 
medført, har vært krevende for både styret i DNT og admi-
nistrasjonen. Da Norge gikk i «lockdown» 12. mars, og det 
fremdeles var stor usikkerhet rundt inntjeningsmulig-
hetene til Norsk Rikstoto, ble de aller fleste ansatte i DNT 
permittert. Dette fordi man var usikker på om man i det 
hele tatt ville ha muligheter til å opprettholde et spilltilbud 
til det norske folk. 

Samtidig som store deler av arbeidsstyrken var permit-
tert, arbeidet deler av styret og de gjenværende ansatte 
med å beskrive en måte som travløpene kunne avvikles 
på under det regelverket som gjaldt etter påske. Det ble 
nedsatt en krisegruppe bestående av styreleder, nestleder 
og generalsekretær i DNT, samt daglig leder med bistand 
fra sportssjef i Norsk Trav. Den beskrivelse som ble ut - 
arbeidet til Helsedirektoratet la grunnlaget for at den 
enkelte kommune selv ble overlatt ansvaret til å avgjøre om 
travløp kunne avvikles innenfor trygge smittevernrammer. 

I tillegg hadde DNT hendene fulle med å informere 
medlemmene om hvilke betingelser som til enhver tid 
gjaldt ved grensepasseringer. Covid-19-forskriften, som 
regulerer alle nasjonale tiltak under pandemien, har vært 
under nærmest konstant endring gjennom 2020 fra den 
første gang ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
Å skape forståelse hos folk for at det fra tid til annen gjaldt 
ulike regler for avvikling av travløp fra sted til sted har 
også vært en utfordring. At ansvaret for smittevernet gjen-
nom smittevernloven er tillagt den enkelte kommune, og 
at det kan være ulike tilnærminger til tiltakene har vært 
krevende å kommunisere og få forståelse for.

INTERNASJONALT ARBEID
Nordisk Travkomité består av generalsekretærene i de fire 
nordiske land Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det er 
vanligvis kvartalsvise møter, der man diskuterer temaer 
for harmonisering av sport og regelverk, samt utveksler 
informasjon av gjensidig nytte. I 2020 ble det kun avholdt 
to møter i komiteen grunnet koronapandemien. Innen 
Nordisk Travkomité finnes spesialistkomiteene Skandina-
visk Dopingkomité, Nordisk Reglementskomité, Nordisk 
Avlskomité og Nordisk Dyrevelferdskomité som rapport-
erer til Nordisk Travkomité.

Nordic Equine Medication Committe (NEMAC) arbei-
der med antidopingsaker for trav- og galoppsporten i 
Danmark, Finland, Norge og Sverige. Harmonisering av 
karenstider, analysesamarbeid, informasjonsutveksling 
og juridiske problemstillinger er saker som blir diskutert. 
NEMAC representerer også medlemslandene i European 

Horseracing Scientific Liason Committe (EHSLC), hvil-
ket betyr at arbeid for felles nordiske holdninger i EHSLC 
også er viktig. DNTs sjefsveterinær Anne V. Wangen repre-
senterer Norge i NEMAC, og er for tiden komiteens leder. 
Hun er en av flere representanter fra NEMAC i EHSLC. 
Birgit Ranheim representerer DNT i den nordiske farma-
kologiske ekspertgruppen i NEMAC og representerer også 
NEMAC i EHSLC. Begge er i tillegg medlem av Interna-
tional Group of Racing Specialists Veterinarians (IGRSV).

Norge har vært representert i styret i den europeiske 
travunionen UET, ved styreleder Knut Weum og general-
sekretær Svein Morten Buer. Norge leder arbeidet med å 
bygge et digitalt system for europeisk datautveksling, i 
første rekke for å håndtere løpsdata til programunderlag. 
Dette vil føre til en betydelig lettelse av medlems landenes 
manuelle arbeid med datainnsamling. Siri Furre har vært 
DNTs representant i UETs avlskomité, Hanne Lene Sæbø 
er Norges representant i UETs tekniske komité, mens 
Anne V. Wangen er Norges representant i UETs dyre-
velferdskomité. 

DNT er representert i svensk-norsk kaldblodskomité med 
Elin Bergseth (leder), Ingolf Herbjørnrød og Målfrid Vatne.

ADMINISTRATIVE RESSURSER
Ved utgangen av året besto travsportens administrative 
ledelse av følgende:
Svein Morten Buer (generalsekretær DNT)
Per Dag Hole (daglig leder Norsk Trav AS)
Tron Gravdal (sportssjef Norsk Trav AS)
Anne Wangen (sjefsveterinær DNT)
Marius Lundstein (Kommunikasjons- og utviklingssjef 
DNT)

Det Norske Travselskaps øvrige ansatte arbeider innenfor 
tre avdelinger, som består av:
• Servicetorget
• Avdeling for organisasjon og rekruttering
• Avdeling for avl og hestevelferd

Servicetorget skal fungere som en førstelinje overfor våre 
brukere.

Det Norske Travselskaps administrasjon besto pr. 31. 
desember 2020 av til sammen 16,9 årsverk (18,1 i 2019 
og 23,1 i 2018), hvorav sentraladministrasjonen besto av 
13,3 årsverk (14,5 i 2019 og 19,5 i 2018) og ansatte lokale 
forbundssekretærer besto av 3,6 årsverk. I tillegg leies det 
lokale forbundssekretærtjenester tilsvarende 1,5 årsverk 
fra lokale driftsselskaper ved travbanene.

DNT praktiserer full likestilling. Selskapet diskriminerer 
ikke verken i forhold til kjønn, alder, etnisk opprinnelse 
eller ulike fysiske eller psykiske handikap. Basert på dette, 
arbeides det for at norske travanlegg skal være mest mulig 
tilgjengelig for alle.
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ARBEIDSMILJØ
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert 
alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, 
som har resultert i store materielle skader eller 
personskader. Det har vært spesielt belastende 
for de arbeidstakerne som ble rammet av permit-
teringer i løpet av 2020. Det gjorde ikke situasjonen 
enklere for disse at utbetalinger fra NAV først kom 
etter mange måneder. Sykefraværet for 2020 har 
vært på 5,42 % mot 8,25 % forrige år. Sykefraværet 
skyldes i all hovedsak langtidssykemeldte arbeids-
takere. Langtidssykemeldte utgjorde 4,82 % mot 
7,75 % i 2019. Kortidssykemeldinger utgjorde 0,6 %. 
Til tross for arbeidstakernes utfordringer i 2020, 
betraktes arbeidsmiljøet som godt.

YTRE MILJØ
DNTs sentralforbund har ikke virksomhet som 
medfører skadevirkninger på det ytre miljø og følger 
de pålegg for renovasjon som foreligger.

ØKONOMI
DNTs økonomi baseres i hovedsak på overfør-
inger fra Norsk Rikstoto. Selskapet startet 2020 
med svært utfordrende økonomiske forutsetninger. 
Norsk Rikstoto budsjetterte med en spillomsetning 
på 3,241 mrd. kr mot en omsetning på 3,450 mrd. 
kr i 2019. Budsjettrammene som ble gitt medførte 
samlede overføringer til travsportens virksomhet 
som var 107 mill. kr mindre enn budsjettrammene 
som ble gitt for 2019, og så slik ut:

 2020 Budsjett 2019
Premier 170 443 000 232 595 000
DNT 28 974 000 57 456 000
Norsk Trav 5 500 000 0
Transporttilskudd 2 000 000 3 000 000
Overføringer baner 132 625 000 158 789 860
Disponibelt 5 250 000 0
Totalt 344 792 000 451 840 860

Dette medførte at en rekke budsjettposter måtte 
strykes, deriblant mønstringsløp, DU-midler, bane-
bidrag, driftstilskudd til travlag, lokal kjøringer 
og «Hestens dag»-arrangementer og registrerte 
premiekjøringer. I tillegg ble en rekke andre 
budsjettposter barbert til et minimum.

De økonomiske forutsetningene endret seg først 
i begynnelsen av april da Stortinget etter forslag 
fra regjeringen vedtok å fjerne totalisatoravgiften 
for 2020. Etter forhandlinger med Norsk Rikstoto 
kom man til enighet om at stiftelsesorganisasjonene 
skulle ha 80 mill. kr av det budsjetterte beløpet på 
100 mill. kr som statsavgiften utgjorde. Fordelingen 
mellom DNT og NJ var 90/10, slik at travet kunne 
regne med 72 mill. kr. Norsk Rikstoto fikk anledning 

til å avsette 20 mill. kr til å bygge opp en forsvarlig 
egenkapital. 

Basert på ovennevnte fattet styret i DNT i mai 
vedtak om avlsstimulerende tiltak på 15 mill. kr, 
vedtak om hesteeier- og oppdretterpremier på 
20 mill. kr i tillegg til mønstringsløpspremier 
på inntil 5,6 mill. kr. I tillegg gjeninnførte man 
budsjettmidler til banebidrag med 2,3 mill. kr og 
drifts- og aktivitetsstøtte fra og med juli til forbund-
ene med 0,7 mill. kr. Siden det grunnet smittevern-
hensyn var vanskelig å innlemme ponnitravet under 
totalisatorløpene, ble det ekstraordinært satt av 0,5 
mill. kr til egne ponnidager for ponnitravet. Det 
ble også avsatt 7 mill. kr av ekstramidlene fra stats-
avgiften til spesifikke formål hos driftsselskapene 
ved banene, som i likhet med DNT gikk inn i 2020 
med svært trange budsjetter.

Da det ble klart at Norsk Rikstoto opprettholdt en 
god inntjening i den perioden travsporten i Norge 
lå nede som følge av myndighetenes restriksjoner, 
og i tillegg hadde god fart i aktiviteten etter at travet 
kom i gang igjen, forhandlet DNT og NJ seg fram 
til en avtale med NR om at 70 % av Norsk Rikstotos 
resultat utover det opprinnelig budsjetterte skulle 
tilfalle stifterne.

Resultatet for DNTs sentralforbund ble et over-
skudd på 69,2 mill. kr mot et underskudd på 
6,4 mill. kr i 2019.  Styret foreslår at overskud-
det overføres til annen egenkapital. Det er verdt å 
merke seg at Norsk Rikstoto foretar sine forplikt-
ende betalinger til DNT etterskuddsvis. Dette betyr 
at 65,6 mill. kr ikke har vært tilgjengelig kapital 
for DNT i 2020. 9,5 mill. kr ble utbetalt i januar 
2021, 12,3 mill. kr ble utbetalt i februar 2021. 
De midler man ble enige om skulle tilfalle DNT  
som følge av resultat over budsjett i Norsk Rikstoto 
vil først bli utbetalt etter at styret i NR har vedtatt 
sitt regnskap. Det betyr at 43,8 mill. kr først blir 
utbetalt i juni 2021. 

Det er kostnadsført 22 mill. kr i regnskapet som er 
overført til premiefond. Det er gjort avsetning på 
1,5 mill. kr til vedtatte innavlsdempende tiltak for 
kaldblodshester, som først kommer til utbetaling 
i 2021. Det er gjort ytterligere avsetninger på til 
sammen 6,9 mill. kr som handler om fullfinans-
iering av avlsfond ut 2021, teknisk bistand og annet 
arbeid med Skandinavisk sportsdatabase, strategi-
plan, samt usikre fordringer og annen risiko.

Selskapets omløpsmidler er på 92,1 mill. kr og 
forholdet til den kortsiktige gjelden er positivt 
med 47,6 mill. kr. I 2019 var forholdet negativt med 
13,7 mill. kr. Dette betyr at DNT vil kunne betale 
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sine forpliktelser dersom driften skulle opphøre og sel - 
skapet likvideres. Det er svært lenge siden DNT har vært 
i en slik situasjon. I framtiden bør man ha som mål at 
forholdet mellom omløpsmidlene og den kortsiktige gjel-
den er positivt.

Den langsiktige gjelden har økt med 6 mill. kr. Dette skyl-
des forpliktelser til fremtidig utbetaling fra avlsfond, samt 
ikke-utbetalte midler til investerings- og vedlikeholds-
tilskudd til drifts- og eiendomsselskaper ved totalisator-
banene. Det er foretatt en ekstraordinær nedbetaling på 
lån til Norsk Rikstoto med 5 mill. kr i 2020.

I DNT konsern inngår Det Norske Travselskap, Norsk 
Trav AS, Bjerke Travbane Eiendom AS, Sørlandets 
Travpark AS, Travparken Eiendom AS, tre selskaper 
tilknyttet Bergen Travpark AS, samt Bergens Traver-
bane AS. I løpet av 2020 ble to tidligere datterselskaper  
fusjonert inn i andre selskaper i konsernet. Dette gjeld er 
Bjerke Travbane AS og Norsk Travsportsenter AS.  
DNTs datterselskaper hadde et samlet driftsoverskudd på 
4,9 mill. kr. Dette medfører et resultatmessig overskudd på 
74,2 mill. kr i DNT konsern. De tre selskapene tilknyttet 
Bergen Travpark AS vil bli avviklet i løpet av 2021.

Utviklingen i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) går etter 
planen. Det er Selvaag Bolig ASA som har kjøpt tomteom-
rådet «Parkering Nord», med opsjon på kjøp av «Parke-
ring Syd». BTE har arbeidet i tett dialog med Plan- og 
Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune om utvikling av 
planprogrammet. Dette programmet er nå hos byråd for 
byutvikling og skal sendes til politisk behandling i Oslo 
Byråd. Dette er forventet gjennomført i løpet av første 
halvår 2021. Endelig kjøpesum er først klar når tomten er 
ferdigregulert. Det er forventet en relativ høy utnyttelses-
grad på «Parkering Nord».

I konsernet var det sysselsatt personer tilsvarende 73,5 
årsverk ved utgangen av 2020 mot 84,6 ved utgangen av 
2019 og 87,6 i 2018.

KREDITTRISIKO 
Risiko for at motparter ikke vil ha økonomisk evne til å 
oppfylle sine forpliktelser anses som lav.

FINANSIELL RISIKO
Covid-19: Med bakgrunn i myndighetenes restriksjoner 
som følge av lokale smitteutbrudd, har det blitt avlyst 
kjøredager i begynnelsen av 2021, som har medført tapt 
omsetning for Norsk Rikstoto. Ved avleggelsen av årsregn-
skapet er det fremdeles knyttet usikkerhet til om det vil 
oppstå nye smitteklynger som kan medføre stengt virk-
somhet ved travbanene. Dette vil i så fall påvirke inntekts-
siden negativt.

SPILL- OG TAPSGRENSER:
Etter at de første spillerne hos Norsk Rikstoto nådde taket 
for sine spill- og tapsgrenser sent i januar, har spillomset-

ningen falt markant. Først i henhold til de beregninger 
Norsk Rikstoto hadde forutsett, deretter noe mer enn de 
beregninger som lå til grunn. Den videre utviklingen av 
dette i 2021 er vanskelig å forutse.

SPILLPRODUKTET:
De første månedene av 2021 har hatt dårlig fyllingsgrad i 
løpene, og ofte med store favoritter som har innfridd. Lave 
utbetalinger i spillet og et generelt dårligere spillprodukt 
enn ønskelig, fører også til fallende omsetning og vil kunne 
påvirke finansieringen negativt.

FORTSATT DRIFT
Styret og generalsekretæren bekrefter at så langt man kan 
vurdere situasjonen ved avleggelsen av denne beretningen, 
er forutsetningen for fortsatt drift til stede. 

VIKTIGE UTFORDRINGER I 2021
Arbeidet med de framtidige økonomiske ramme-
betingelsene vil fremdeles være en viktig utfordring for 
DNT. Norsk Rikstoto har budsjettert med en omsetning 
av spill på 3,050 mrd. kr. Dette nærmer seg en mrd. kr 
mindre enn i toppåret 2017, da omsetningen var så vidt 
under 4 mrd. kr. Grunnen til omsetningsnedgangen er i 
all hovedsak det pålagte ansvarlighetsregimet fra myndig - 
hetene. Til tross for bortfallet av statsavgiften, er de 
budsjetterte over føringene til travsporten i 2021, kun 
16 mill. kr mer enn det historisk lave budsjettåret i 2020, 
selv om det budsjettet inneholdt kostnad til statsavgift. 
Styret i DNT har budsjettert med et driftsunderskudd på 
25 mill. kr i 2021, som i sin helhet finansieres av overskud-
det fra 2020. DNT kan imidlertid ikke fortsette med slike 
budsjettunderskudd.

Styret i DNT vil følge nøye opp at embetsverket oppfyller 
Stortingets vedtak av 11. desember 2020, hvor regjeringen 
ble anmodet om å foreta en gjennomgang av om det innen-
for rammene av sosialt ansvarlige spill er mulig å innføre 
en ytterligere individuell tilpasning av tapsgrensene etter 
en vurdering av den enkelte spiller etter nærmere kriterier.

Arbeidet med å stimulere til økt hestepopulasjon har blitt 
vanskeliggjort med kraftig reduserte økonomiske rammer, 
men vil fremdeles være blant DNTs viktigste oppgaver 
det kommende året. Et middel for slik stimulans vil være 
DNTs avlsfond. Målet er at de datatekniske løsningene 
som knytter de avsatte midlene til hvert hesteeiernum-
mer samt regelverket for utbetaling fra fondet skal være 
på plass i løpet av året. 

DNT vil fortsette arbeidet med å legge til rette for rekrut-
tering av barn og ungdom. Dette gjøres primært gjennom 
travskoler, men det er et mål å få etablert ungdomsstaller 
i tilknytning til disse. Det vil komme spesifikke krav om 
aktivitet for utløsning av midler til disse tiltakene i 2022. 

DNT lanserte på slutten av 2017 «Min side» for sine 
medlemmer. Tjenesten utvides med stadig nye tjenester, 



i den hensikt å øke servicenivået og forenkle 
arbeidsflyten i kontakten mellom brukere av 
sentral forbundets tjenester. Utviklingsarbeidet har 
imidlertid ikke hatt den farten som er ønsket, grun-
net kapasitetssituasjonen til utviklere hos Norsk 
Rikstotos IT-avdeling, DNTs administrasjon og 
tilgjengelige økonomiske ressurser. Dette har også 
ført til at arbeidet med nye nettsider for DNT har 
blitt forsinket. De er imidlertid forventet lansert 
i nær framtid. Det er også et ønske om å arbeide 
videre med digitale helsekort, men dette er av  - 
hengig av den totale ressurssituasjonen i henholds-
vis Norsk Rikstoto og i DNT. 

DNT startet sommeren 2017 et utredningsarbeid 
sammen med svensk og dansk travsport med å 
utvikle en felles skandinavisk sportsdatabase. Dette 
arbeidet ble imidlertid satt på vent i juni 2018, grun-
net skilsmisseprosessen mellom ATG og Svensk 
Travsport (ST). Dette arbeidet er imidlertid nå i 

gang igjen med norsk involvering. For at et slikt 
prosjekt skal være så kostnadseffektivt som mulig, 
er man avhengig av så likt regelverk som mulig i de 
tre landene. En felles sportsdatabase krever derfor 
en overnasjonal myndighet som kan fatte beslut-
ninger om regelverk. Målet er at DNT skal kunne 
ha et beslutningsgrunnlag om et felles skandi-
navisk sportssystem i løpet av høsten 2021. Innen 
den tid må man også ha utredet strukturen på den 
overnasjonale beslutningsenheten, bestemt seg for 
eierstruktur til systemet, samt en drifts- og forvalt-
ningsorganisasjon. Uansett resultat av ovennevnte 
arbeid må DNT i løpet av 2021 fatte en beslutning 
om fremtidens sportsdatabase, da dagens data-
løsning er i ferd med å gå ut på dato. 

DNT vil fortsatt bistå med hjelp til organisasjons-
ledd som har behov for dette, i forbindelse med 
forvaltning og utvikling av eiendom.
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Knut Weum
Styreleder
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Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Roy Kristiansen
Styremedlem
Ansattes representant

Jenny Linnea Ernström
Styremedlem
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AVLSKOMITEEN 2020
Avlskomiteen har siden generalforsamlingen hatt følgende 
sammensetning.

For varmblod
Arnt Foss (komiteens leder)
Ments Tore Møller
Anita Sønsteby

Varamedlemmer:
Christine Storhaug
Håkon Steine

For kaldblod
Elin Bergseth (komiteens nestleder)
Målfrid Vatne
Karoline Bakke Wethal

Varamedlemmer:
Kristine Støen Kivle
Gunvald Åsegård

De som satt i Avlskomiteen, og gikk ut ved Generalfor-
samlingen: Nils Bergslien, Ingar Hagen og Vidar Arnesen.

Avlskomiteen arbeider etter instruks vedtatt på DNTs 
Generalforsamling i 2018 og er rådgivende komité for 
styret i DNT.

Målfrid Vatne er vara i avlsvurderingsnemden for varm-
blods og kåringsnemden for kaldblods og sitter i gruppen 
som reviderer Handlingsplanen for de Nasjonale Heste-
rasene som veterinærfaglig kompetanse. Elin Bergseth og 
Målfrid Vatne er medlemmer i Svensk-Norsk Kaldblods-
komité.

DNTs avlsansvarlig Laila Stolpnes overtok som sekre-
tær for Avlskomiteen fra DNTs sports- og avlssjef frem 
til sommeren. Fra juli og ut året fungerte seniorrrådgiver 
avl ved Norsk Hestesenter, Siri Furre som sekretær på 
oppdrag fra DNT.

En samlet Avlskomité har i 2020 ikke hatt fysiske møter. 
Det er avholdt to møter på Teams. Protokoll fra møtene 
publiseres på www.travsport.no. I tillegg ble det holdt ett 
telefonmøte der komiteen ga innspill til styret om øre-
merkede midler til avlsfremmende tiltak (etter bortfall av 
statsavgiften 2020) på de tiltakene som da var skissert: 
Avlsfond, omsetningskanal unghest, bedekningstilskudd/
følltilskudd og innavlsdempende tiltak kaldblods. Kald-
blodsdelen av Avlskomiteen har også hatt et møte på 
Teams i forkant av kåringen for å gå gjennom kriterier for 
unntakspunktet 3.2.3 i Avlsplanen for kaldblodstraver.

Avlskomiteen har flere ganger fremholdt at DNT som avls-
organisasjon absolutt bør ha en avlssjef. Avlsarbeid krever 
et langsiktig perspektiv med langsiktige mål og strategier 

som er forankret i medlemsorganisasjonen og hos sam- 
arbeidende organisasjoner. Avlskomiteen mener at avls-
arbeidet i DNT krever en person i ledelsen som hovedsak 
er dedikert til avlsarbeidet, og at norsk traveravl vil bli 
styrket med en avlssjef.

Avlskomiteen har også fremholdt at løpspremier både i 
topp og bredde for den norskfødte hesten er en betingelse 
for å opprettholde interessen for kjøp av unghest, og at vi 
må ha kjøpere som har forutsigbare lovnader for løpstil-
bud og premiepenger. Også mønstringsløpspremier vil 
bidra til interesse for norskfødte unghester. Vi vet alle at 
mulighetene for å få omsatt unghest er den beste sikring 
for nye bedekninger. God omsetning av unghest sikrer 
også at det produseres hester av høy kvalitet. Avlskomi-
teen mener at en langsiktig plan med positiv utvikling av 
løpspremier og oppdretterpremier for norskfødte hester 
er det signalet som vil gi best effekt både for kvantiteten 
og kvaliteten i avlen.

Det er behandlet og protokollert 13 saker (29 saker i 2019). 
En del saker har også vært behandlet sirkulært og ved 
telefonmøter.

En samlet komité var i 2019 med på å gi innspill til ny 
modell for utbetaling av oppdretterpremier. Oppdret-
terpremier for 2020 ble gitt etter den nye modellen, og 
utbetalingene for løp som kjøres utenfor landets grenser 
økte, samt at utbetalingene til kaldblods vs. varmblods 
økte.

Avlskomiteen har anbefalt at røntgen av bakknær innføres 
som et krav for begge raser innen 2021, og har anmodet 
styret om at skjema for helseattest, røntgen og veiled ninger 
blir gjennomgått slik at disse dokumentene er klare og 
sikre når det gjelder hestens identitet i god tid før innmeld-
ingen åpner for Klasseløpsauksjonen 2021.

Avlskomiteen bidro til arbeidet med instruks for kårings-
nemnden punkt 3.2.3 i Avlsplan for kaldblodstraver. Avls-
komiteen anmodet deretter styret til å oppnevne en person 
som sammen med avlssjef i ST skal arbeide videre med 
instruks til kåringsnemnden.

Avlskomiteen har anmodet styret om at det snarest gjøres 
en gjennomgang av avtaler med NHS knyttet til avlsgod-
kjenning av hingster, spesielt med tanke på innmeldings-
avgifter og andre kostnader for hingstens eiere, men også 
med tanke på omorganiseringer ved NHS. I forbindelse 
med denne gjennomgangen ønsker Avlskomiteen at 
styret vurderer om andre tilbydere av avlstjenester enn 
NHS, spesielt knyttet til administrasjon av godkjenning 
av hingster, kan være aktuelle. 

Avlskomiteen anmodet også styret om å sørge for at det 
etableres en rutine for invitasjon av oppdrettere til de 
løpene hvor DNT yter storløpsbidrag, samt event uelle 

LOVBESTEMTE KOMITEER OG UTVALG
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innskuddsløp som ikke mottar storløpsbidrag (løp 
som får storløpstilskudd, NM-løp og innskuddsløp). 
Denne rutinen må spesifisere hvilke løp banene har 
ansvar for å invitere oppdrettere til og hvilke løp 
DNT sentralt skal invitere til.

Innavlssituasjonen kaldblodstraver er en sak Avls-
komiteen behandler med jevne mellomrom. Avls-
komiteen har oppfordret styret på det sterkeste om 
å be Svensk-Norsk Kaldblodskomité å påskynde 
arbeidet med innavlsdempende tiltak. Det bør 
påses at begge land gjør tiltak, inkludert økonomisk 
stimulering. I tillegg må tilgjengelige verktøy og 
statistikker brukes for å underbygge negative utslag 
av innavl. I tillegg må verktøyene gjøres kjent for 
oppdrettere slik at de har best mulig beslutnings-
grunnlag for sine avlsavgjørelser.

I 2019 ble regelverket for registrering av norskfødt 
føll født utenfor Norge diskutert. Komiteen over-
sendte saken til DNT-styret og ba om en politisk 
avklaring på om DNT skal legge til rette for at føll 
kan slippe transport til Norge før de er åringer i 
stedet for 31/12 i fødeåret slik regelverket var. Etter 
dette har ikke Avlskomiteen hatt saken til behand-
ling.

Avlskomiteen har løpende blitt informert om 
prosjektet «Avlsstall». Avlskomiteen er positive til 
prosjektet, og har bedt styret om å være bevisst på 
at det må sikres midler og ressurser i administra-
sjonen til å drifte nettsiden og følge opp prosjektet 
på andre aktuelle områder.

Avlskomiteen har også behandlet saker om følge-
seddel for sædforsendelse, rasebeskrivelse kaldblods 
og regelverk for avkomsvurdering av avlshingster.

Ved utnevnelse av Årets Oppdretterbragd og DNTs 
Eliteavlshopper har ifølge regelverket DNTs admi-
nistrasjon tatt fram kandidater og Avlskomiteen 
har vært jury. Tretten nye DNTs Eliteavlshopper 
ble utnevnt i 2020, 8 kaldblodshopper og 5 varm-
blodshopper. Siden 2012 har 114 hopper fått 
utmerkelsen (68 kaldblods og 46 varmblods). På 
grunn av coronasituasjonen ble ikke hederspriser  
for Eliteavlshopper eller Årets Oppdretterbragd 2019 
delt ut til vedkommende under 2020.

Årets Oppdretterbragd 2020 ble tildelt Gustav 
Larsen og Per Erik Hagen. Begge står bak helt spesi-
elt svært sterke oppdretterprestasjoner (dobbelt-
seier i både norsk og svensk travderby og seier i 
Elitloppet). Avlskomiteen fant begge prestasjonene 
så gode og likeverdige at det ikke var mulig å skille 
den ene fra den andre. Avlskomiteen kom derfor til 
at Oppdretterbragden 2020 tildeles to oppdrettere. 

Det understrekes at dette er helt unntaksvis, og at 
det ikke innebærer endring av retningslinjene for 
fremtidige tildelinger.

Elin Bergseth, Per Erik Hagen (Travavl.no), Fredrik 
Eng (Veikle Balder) og Laila Stolpnes deltok i plan-
legging og gjennomføring av Oppdretterseminaret 
2020 som ble holdt på Thon Linne Hotel siste helga 
i februar. Oppdretterseminaret ble uført på dugnad 
og sponsorer ble innhentet for å kunne arrangere 
seminaret. Det ble lagt ned en betydelig innsats 
fra de samarbeidende avlsorganisasjonene Veikle 
Balder og Travavl.no. Det var hentet profilerte fore-
dragsholdere både fra Sverige og Norge som bidro til 
faglig innhold og engasjement på høyt nivå. Semi-
naret var godt besøkt (109 deltakere). Seminaret er 
et samlingssted for norsk oppdrett av travhester, og 
er et høydepunkt for mange som driver aktivt med 
oppdrett av travhester i Norge.

DOMSKOMITEEN
Domskomiteen har i hele perioden bestått av:
Leder, Inge B. Tonholm, Marthe Ottersen og Jan 
Roger Humlebekk
Varamedlemmer: Aksel Melby og Elisabeth B. 
Carlsen

Domskomiteen har mottatt og behandlet tre saker. 
To av sakene gjaldt dopingreglementet. I begge 
saker ble det idømt utelukkelse og bot. Begge sakene 
ble anket til Appellkomiteen som i begge saker redu-
serte straffen til kun bot, i det Appellkomiteen fant 
at de saksøkte kun ble å dømme for overtredelse av 
den objektive bestemmelsen i dopingreglementet. 

Den tredje saken gjaldt økonomiske mislig heter. 
Her ble saksøkte for alltid fradømt retten til å 
inneha tillitsverv i DNT eller noen av DNTs organi-
sasjonsledd. Saksbehandlingen i denne saken har 
vært problematisk i det saksøkte ikke har hentet 
rekommanderte sendinger, heller ikke avgjørel-
sen i saken. Avgjørelsen ble også sendt saksøkte på 
e-post til adresse som saksøkte tidligere har besvart 
henvendelser på, slik at Domskomiteen legger til 
grunn at saksøkte er kjent med avgjørelsen.

Alle tre avgjørelsene var enstemmige. Møtene ble 
avholdt som fjernmøter over Skype hvor de tre faste 
medlemmene deltok.

APPELLKOMITEEN
På DNTs generalforsamling 27.april 2019 ble 
følgende valgt til appellkomité (heretter AK): Lars 
Borge-Andersen (leder), Bjørn Vethe og Tormod 
Haugnes. Vararepresentanter var Anne Mette 
Berg-Christiansen, Tormod Skaare og Kai Magnar 
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Killingmo. Dessverre døde Bjørn Vethe, og Anne Mette 
Berg-Christiansen trådte inn i de to ankesakene som ble 
behandlet etter den tid. På DNTs generalforsamling 29. 
august 2020 ble følgende valgt: Lars Borge- Andersen, 
Tormod Haugnes og Anne Mette Berg-Christiansen 
og som varamedlemmer Kai Magnar Killingmo, Tina 
Fossan Låg og Arne Rødby. Lars Borge-Andersen hadde 
signalisert at han ønsket å fratre som leder og ved konstitu-
ering av komitéen 14. desember 2020 (første appellmøte) 
ble Tormod Haugnes valgt til leder.

Appellkomiteen behandler appeller etter avgjørelser i 
banedommernemndene og anker over avgjørelser i Doms-
komiteen. I 2020 mottok Appellkomiteen 2 appeller og 2 
anker som alle ble ferdigbehandlet før årsskiftet. I tillegg 
ble det i januar 2020 behandlet 1 appell som innkom i 
desember 2019, denne er omtalt i forrige årsberetning. 

Et kort referat av de 4 sakene som innkom og ble behand-
let i 2020:

ANKESAKER:
Ankesaker 1 og 2/2020: Disse to sakene hadde en nær 
sammenheng og ble behandlet samtidig i en felles anke-
sak. Sakene gjaldt to trenere som hadde hester på samme 
stall. Det ble etter dopingkontroller gjort funn av ceterizin 
hos to hester, en på hver treners treningsliste, etter løp 
på forskjellige tidspunkt og på forskjellige baner. Doms-
komiteen dømte trenerne, i hver sin sak, for forsettlig over-
tredelse av dopingreglementet til 2 års utelukkelse, samt 
en bot på kr 10 000,–. Trenerne appellerte avgjørelsene. 
Appellkomiteen kom, etter å ha utelukket andre årsaker 
som kontaminering eller sabotasje, frem til at trenerne 
ikke kunne gjøres ansvarlig for forsettlig eller uaktsom 
overtredelse av dopingreglementet, men dømte begge etter 
det objektive innmelderansvaret til bøter på henholds-
vis kr 10 000,– og kr 12 000,– (ingen utelukkelser). Av - 
gjørelsene ble fattet under dissens da et medlem stemte 
for å forkaste ankene.

APPELLSAKER:
Appellsak 1/2020: En kusk ble av banedommernemnda 
ilagt en bot på kr 1 200,–, samt 5 dagers utelukkelse, for 
gjentatt grov sjenering. Kusken appellerte og hevdet at 
det ikke kunne anses som en gjentatt overtredelse siden 
den første overtredelsen skjedde i Sverige, samt at den 
siste sjeneringen isolert sett ikke kvalifiserte til uteluk-
kelse. Appellkomiteen var enig med banedommernemnda 
i at dette var en grov sjenering, samt at rettighetstap ilagt 
av utenlandske travforbund godkjent av DNT (som det 
svenske er) skal ha «virkning» også på norske totalisator-
baner (løpsreglementet § 15-1 nr 3). Imidlertid hadde ikke 
nemnda skjerpet lengden på utelukkelsen fra minsteleng-
den på 5 dager for førstegangs overtredelse, slik det bør 
gjøres ved gjentagelser. Appellkomiteen skjerpet derfor 
utelukkelsen til 7 dager, men reduserte boten til 900,–.

Appellsak 2/2020: En kusk ble av banedommernemnda 
ilagt en bot på kr 15 000,– for sjenering. Botens størrelse 
skyldtes at løpet var Norsk travderbys hoppefinale med 
en førstepremie på kr 1 000 000,– og boten ble dermed 
betydelige høyere enn normalt grunnet «2 %-regelen». 
Kusken appellerte avgjørelsen primært fordi han hevdet 
han ikke hadde begått noen sjenering. Appellkomiteen 
var enig med banedommernemnda i at dette var en sjene-
ring. Men Appellkomiteen fant å kunne sette boten til kr 
5 000,– da flere forhold som normalt betinger store bøter 
i løp med høye premier ikke syntes å være til stede her. 
Appellkomiteen hadde forøvrig en kommentar at det er 
bemerkelsesverdig at det mangler kjøreregler i tilfeller 
hvor «to ekvipasjer fra hver sin side sikter inn mot samme 
ledige plass og kommer «likt» frem».

LOVKOMITEEN
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag 
og om fortolkningsspørsmål som forelegges. Komiteen kan 
også selv fremme lovendringsforslag til styret. Videre er 
komiteen tillagt å avgjøre interne tvister i organisasjonen 
vedrørende saksbehandling og habilitet utenfor disi plinær- 
og straffeområdet.

Lovkomiteen har i beretningsåret bestått av:
Tore E. Brath, leder
Ragnhild Tjaum og Tom Erik Vestrheim
Varamedlemmer: Kjetil Halstensen og Anne-Guro 
Herregården

Tore Kristiansen har vært sekretær for komiteen.

Lovkomiteen har avholdt 5 møter med totalt 21 saker 
i beretningsåret. Komiteen har avgitt uttalelser om lov - 
endringsforslagene i forkant av DNTs generalforsamling 
2020. Øvrige saker Lovkomiteen har behandlet er:

 –  Forslag og utarbeidelse av lovendringsforslag.
 –  Oppdatering av DNTs lover, inkludert normlov for hhv. 

travforbund og travlag etter DNTs generalforsamling 
2020.

 –  Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2020.
 –  Frister i forbindelse med utsettelse av generalforsam-

linger (koronapandemien).
 –  Klage på saksbehandlingen til DU-utvalget.
 –  Forhold knyttet til Gauldal Travsportlag.
 –  Vurdering av habilitet og valgbarhet.

Komiteen praktiserer detaljerte og omfattende begrunnel-
ser for sine lovtolkningsvedtak. Protokollene fra lovkomi-
teens møter oversendes styret i DNT til orientering.

PÅTALEKOMITEEN
Påtalekomiteen avgjør hvilke saker som skal anmeldes til 
DNTs Domskomité for brudd på straffebestemmelsene i 
Lov for Det Norske Travselskap kapittel 11. Så vel enkelt-
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personer som organisasjonsledd kan innrapportere 
brudd på straffebestemmelsene, men bare Påtale-
komiteen har kompetanse til å anmelde saker til 
DNTs Domskomité med krav om at sak blir reist.

Påtalekomiteen ble første gang valgt på DNTs gene-
ralforsamling i 2018 og har bestått av følgende 
medlemmer:
Ove Aurstad, leder
Øistein Eriksen og Odd Haugdahl
Varamedlemmer: Ragnhild Olsen og Kristin 
Andersgaard

Påtalekomiteen har avholdt to møter med totalt fire 
sakspunkter i beretningsåret. Påtalekomiteen har 
anmeldt tre saker til DNTs Domskomité. 

KONTROLLKOMITEEN
Kontrollkomiteen har i meldingsåret hatt denne 
samansetning:
Gunnar Eilefstjønn, leiar
Marion Klette og Kjell Aage Øie-Kjølstad

Året 2020 har vore eit globalt unntaksår, dette har 
også fått stor innverknad på ulike sider av travet 
og har medført at også arbeidet i kontrollkomiteen 
har blitt gjennomført med dei restriksjonane som 
koronasituasjonen medfører.

Kontrollkomiteen har hatt 3 ordinære møter samt 
Teams-møter.

Vi har i meldingsåret gjennomgått protokoller og 
kvartalsrekneskap samt årsrekneskap og årsmeld-
ingar i selskap der Det Norske Travselskap (DNT) 
er dominerande eigar. Vidare er DNT sine proto-
koller og kvartal rekneskap gjennomgått samt 
selskapets årsrekneskap og årsmelding. Vi har hatt 
kommunikasjon med revisor om saker som gjeld 
for meldingsåret.

Vi har gått gjennom revisor sine tilgjengelege 
meldingar for selskapa.

I samband med våre møter har vi hatt god kommu-
nikasjon med generalsekretær og styreleiar om 
interne forhold og om drift av selskapa DNT har 
sentrale roller i. Kontrollkomitéen er opptatt av at 
DNT utøver si eigarrolle på ein aktiv rolle i desse 
selskapa. 

Dei selskap vi har hatt fokus på er: Norsk Trav AS 
(Bjerke Travbane AS), Bjerke Travbane Eiendom 
AS, Sørlandets Travpark AS og Bergen Travpark 
AS med underliggande selskap som vert avvikla i 
inneverande år.

NORSK TRAV AS
Årsresultatet for Norsk Trav AS syner eit overskot 
på 0,2 mill. kr. I dette er det tilført eit driftstilskot 
frå NR på 7 mill. kr. DNT er 100 % eigar i dette 
selskapet som har ein bokført verdi på 6,4 mill. kr 
(Bjerke Travbane AS er innfusjonert her).

BJERKE TRAVBANE EIENDOM AS
Årsresultatet syner eit overskot på 0,1 mill. kr og ein 
eigenkapital på 29 mill. kr.

Selskapet har hatt ein krevjande økonomisk situa-
sjon over tid, der låneopptak har bidrege til å halde 
drifta i gang. Framdrifta av parkeringsområde 
NORD, både når det gjeld regulering og utbyggings-
avtaler, har medført ein ny økonomisk situasjon for 
selskapet.

Selskapet fått tilført 100 mill. kr a konto frå utbygger, 
av dette er 75 mill. kr nytta til nedbetaling av gjeld. 
DNT har ein eigardel i dette selskapet på 89 %.

Utbyggingsavtale som er inngått med Selvaag Bolig 
ASA visar at grunnprisen skal indeksregulerast og 
prisast i forhold til utnyttingsgraden. Vidare vil 
selskapet ha krav på auka pris fram til 2050 om 
utbyggar får høve til å auke byggearealet.

SØRLANDETS TRAVPARK AS
Selskapet syner framleis stabil drift og resultatet 
for 2020 syner et overskott på 541 000 kr, og eigen-
kapital er på 6,4 mill. kr. DNT har 60 % av aksje-
kapitalen i selskapet som er bokført til 3 mill.

Selskapet eig Travparken Eigedom AS som syner et 
årsresultat på 0,1 mill. kr.

Kontrollkomiteen er kjent med dei organisasjon- 
smessige endringar som er gjennomført i sel  skapet 
og at ny leiing er på plass, og at drifta er under 
kontroll.

SELSKAP TILKNYTT BERGEN TRAVBANE
DNT er dominerande eigar i selskapa som er knytt 
opp til destinasjonen Bergen Travbane med ein 
eigardel på 93 % i eigedomsselskapet Bergens 
Traverbane AS.

Selskapa tilknytt til destinasjonen Bergen Trav-
bane har gjennom fleire år fått tilført store midlar og 
Kontrollkomiteen har i sine årsmeldingar gjentatt 
gonger hatt kritiske merknader til drifta og økono-
mien i selskapa. 

Valet som er gjort om avvikling av eksisterande 
selskapsstruktur er formelt ikkje endeleg gjennom-
ført ved utgangen av 2020, men er stadfesta av revi-
sor at vil bli gjennomført i inneverande år.
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Resultatet for drifta i meldingsåret sett selskapa samla, er 
på 2,9 mill. kr og samla eigenkapital på 9,7 mill. kr.

DET NORSKE TRAVSELSKAP
DNT som foreining syner eit overskot på 69,2 mill. kr mot 
eit underskot på 6,4 mill. kr i 2019. Eigenkapitalen er på 
98,8 mill. kr. DNT Konsern (foreining og forretning) syner 
eit overskot på 73,1 mill. kr mot eit underskot i 2019 på 
19,6 mill. Eigenkapitalen er på 101,8 mill. kr.

Kontrollkomiteen er ikkje kjent med at det ligg skjulte 
økonomiske krav av ein vesentleg karakter for selskapet.
Etter kontrollkomiteen sitt syn har styret i det vesentlege 
gjennomført generalforsamlinga sine vedtak frå 2020.

Det er grunn til å gje honnør til styre og administrasjon for 
handtering av den svært krevjande økonomiske utvikling 
selskapet måtte løyse i siste del av 2019 og inn i 2020. Etter 
eit stort arbeid mot ulike politiske miljø, vedtok  Stortinget 
etter forslag frå regjeringa å fjerne totalisatoravgifta for 
2020. Om travet vil evne å oppretthalde speleomsetninga 
framover med dei nye vilkåra for spel, er neste store ut - 
fordring.

Kontrollkomiteen støttar DNT i etablering av Norsk Trav 
AS, slik at det er eit klart skilje mellom foreining og for - 
retning i organisasjonen, og med dette er det grunn til å 
tru at utfordingane rundt skatt og meirverdiavgift er under 
kontroll. Men etableringa syner at vi må ha tolmod med 
framdrifta. 

Kontrollkomiteen ser med bakgrunn i det nye inntekts-
grunnlaget fram til å sjå styret sitt arbeid med stra-
tegien for å møte dei utfordingane framtida kan  
medføre.

UTVALG

DU-UTVALGET
DU-utvalget har i 2020 bestått av leder Frank Westberg, 
Torstein Grande, Elin Bergseth, Øivind Gryteland, 
Gunnar Gjerstad og varamedlem Robert Våler. 
Knut Olav Dahl har fungert som sekretær.

Utvalget har i løpet av året avholdt 2 møter med hjelp av 
Teams, og behandlet 8 saker.

DU-utvalget har fordelt følgende midler i 2020:
• Kr 2 300 000 banebidrag.

Det er ikke utbetalt DU-tilskudd, løpsbidrag til lokal- 
kjøringer og tilskudd til Hestens Dag arrangementer i 
2020.

DU-TILSKUDD
Det er ikke bevilget DU- tilskudd i 2020.

 

BANEBIDRAG
112 treningsanlegg fikk tildelt banebidrag (vedlikeholds-
tilskudd) i 2020. Beløpene varierer fra kr 10 000 for 
de minste anleggene, og opp til kr 50 000 til de største 
og mest brukte anleggene. De baner/anlegg som får kr 
30 000 eller mer i banebidrag, forutsetter DU-utvalget 
har helårsdrift.

ANLEGGSKONTAKTENE
Anleggskontaktene er viktige samarbeidspartnere for 
DU-utvalget og er forbundsstyrenes fagperson når det 
 gjelder vurdering av banebidrag, DU-tilskudd og nye 
anlegg. Ved utbetaling av bevilgede DU-tilskudd, er 
anleggskontaktenes oppgave å påse at arbeidet er utført, 
før utbetaling av tilskuddet.

Anleggskontaktene foretok i 2017 befaring og vurdering av 
banebidraget til treningsanleggene ut ifra bruk og vedlike-
holdskostnader. Det var planlagt ny gjennomgang i 2020, 
men Koronapandemien stoppet dette. Planen er nå å gjen-
nomføre befaringen i 2021. 

PROSJEKT «TIL START»
Målet med prosjektet er å få flere hester til start gjennom 
en sunn oppvekst, riktig foring, trening og oppfølging. 
Siden oppstarten i 2011, har i underkant av 2 000 hester 
med sine eiere og trenere, deltatt i prosjektet. Fra de 4 
første prosjektene som ble startet i 2011, ble det i 2019 
arrangert «Til Start» prosjekter i alle landets travforbund. 
I tillegg er det også startet opp «Til Start» for eldre hester 
på mange travbaner. Resultatene har så langt vært im - 
ponerende.

De fleste prosjektene har fra 60 til 80 % godkjente 
mønstringsløp, og startprosenten for de hestene som har 
rukket å bli 3 år, ligger langt over landsgjennomsnittet. Til 
sammen har de kjørt inn mer enn 130 millioner kroner. 
Spesielt artig er det at flere nye hesteeiere og trenere deltar, 
men at mange erfarne hestefolk også er med, er viktig 
ettersom de setter standarden og ikke minst er inspira-
torer og mentorer. 

HESTENS DAG
Det er i 2020 ikke utbetalt tilskudd til Hestens Dag  
ar rangementer, men noen få Hestens Dag arrangementer 
er likevel arrangert. 
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RAPPORT FRA ADMINISTRASJONEN

Beretningsåret 2020 har vært et utfordrende år. 
Året ble innledet med helt eller delvis barberte 
budsjetter med bakgrunn i usikre ramme - 
betingelser fra myndighetene, samt reduserte 
inntekter fra Norsk Rikstoto (NR). Det medførte 
kutt i mange aktiviteter og tilskudd. Deretter 
inntraff koronapandemien i mars og det ble «still-
stand». Økonomien bedret seg utover året og det 
førte til at flere av tilskuddsordningene likevel 
kunne iverksettes. Derimot sørget pandemien for 
at de fleste aktivitetene ble avlyst. Omfanget av dette 
belyses i administrasjonens rapport. 

2021 har startet med enda strammere budsjetter 
hva gjelder inntekter fra spillet hos NR, etter at det 
er innført spill- og tapsgrenser for deres kunder. 
Fra februar 2021 er det derfor etablert månedlige 
statusmøter mellom NR og sportens organisasjoner. 
Dette i hovedsak for å kunne følge utviklingen nøye, 
basert på de omsetningsprognoser NR har lagt til 
grunn for sine budsjetter, inkludert overføringer 
til sporten.

Administrasjonen har i beretningsåret bestått av tre 
avdelinger; organisasjon og rekruttering, servicetor-
get, samt avl og hestevelferd. Avdelingene har vært 
ledet av to avdelingsledere og to teamledere. Sports-
avdelingen er overført i sin helhet til Norsk Trav AS.

Administrasjonens rapport beskriver hovedelemen-
tene til de respektive avdelingene.

ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON
Det ble i beretningsåret tildelt totalt 700 000 kr 
i drift- og administrasjonstilskudd til travfor - 
bundene. 

Avdelingen for organisasjon og rekruttering 
har et administrativt ansvar for DU-utvalgets 
ansvars områder, herunder tilskudd til anlegg (ny- 
investeringer og banebidrag), «Hestens Dag», lokal-
kjøringer og «Til Start!». Det vises her til utvalg-
ets egen rapport. Avdelingen er også ansvarlig for 
innsending av søknad om momskompen sasjon 
for Det Norske Travselskap, forbundene og lag til 
Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsgrunnlaget 
er mottatte årsrapporter. Alle søkerorganisasjo-
nene fikk kompensasjonen avkortet med 19,02 % 
i forhold til det godkjente søknadsbeløpet – mot 
18,1 % året før. Kompensasjonen gjeldende 2019 
ble mottatt medio desember 2020 og ble overført 
 organisasjonsleddene samme måned. Forbund-
ene og travlagene fikk henholdsvis 603 776 kr og 
1 611 976 kr til fordeling.

MEDLEMMER
Antall travlag tilknyttet DNT er uendret i forhold til 
året før – 162 travlag. Det var ved utgangen av 2020 
totalt 10 643 travlagsmedlemmer.

 *prosentendring 2019–2020

MEDLEMSREGISTER
DNTs medlemsregister, som er implementert med 
Sportssystemet og er en del av kunde portalen 
«Min Side», er i løpet av 2020 blitt godt inn - 
arbeidet hos lag og forbund. Dagens versjon frem-
står som funksjonell, effektiv og man har gode 
løsninger for å kommunisere ut til sine medlem-
mer. Medlemskontingenten sendes ut fra DNT 
sentralt, hovedsakelig pr. e-post til medlemmene. 
Medlemmer uten registrert e-post får tilsendt pr. 
post. Medlemmenes kontingenter ligger tilgjenge-
lig for det enkelte travlag i medlemsregisteret, samt 
for medlemmene selv i «Min Side». Alle medlem-
mene har tilgang til sitt medlemskap og travlag via 
«Min Side». Her kan man bl.a. følge travlagets til 
enhver tid «Topp 5» hester, eiere, trenere, kusker og 
ryttere. Dagens medlemsregister er tilrettelagt for 
alle plattformer, og har et format som er tilpasset 
mobil, nettbrett og pc.

KOMMUNIKASJON
DNTs benytter nettsiden travsport.no og sine sosiale 
medier som plattformer for digital kommunikasjon. 
Via travsport.no deles informasjon til medlemmer, 
aktive utøvere og ellers interesserte. Sosiale medier 
benyttes til å synliggjøre og markedsføre hesten, 
norsk travsport og dens samfunnsmessige betyd-
ning, blant annet ved å videreformidle aktuelle 
saker fra travsport.no og andre travmedier. I tillegg 
er sosiale medier en direkte kanal for kontakt med 
medlemmer, aktive og øvrig publikum. I 2020 har 
DNTs sosiale medier i økende grad blitt brukt til å 
synliggjøre hesten og travsportens verdiskapning i 
samarbeid med Norsk Rikstoto, IMG og Hest360. 
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I det følgende presenteres det overordnende kommuni-
kasjonsarbeidet og målbare resultater under hvert av de 
digitale kommunikasjonsplattformene DNT benytter. 

TRAVSPORT.NO 
Travsport.no hadde i 2020 totalt 33 452 907 side visninger, 
av disse er det registrert 561 374 brukere av siden. Den 
mest besøkte måneden på nettsiden var mai med totalt 
71 406 unike brukere, og statistisk sett viser de måned-
lige tallene at travsport.no har en jevn flyt av besøkende 
til siden. 

Av totalt registrerte brukere gjennom året er 27,3 % jevnlig 
besøkende og resterende 72,7 % regnes som nye besøkende 
til plattformen. Av de besøkende er 89,2 % bosatt i Norge, 
og totalt sett er det registrert besøkende fra 134 land.

Ut over besøk på forsiden som viser nyhetssaker og 
informasjon fra DNT, er de mest benyttede tjenestene 
sportsrelaterte, herunder visning av resultater, startlister, 
innmeldingslister, terminliste og nettinnmelding. Hoved 
andelen av brukerne går direkte inn på travsport.no, mens 
øvrige inngangskilder er Google, Facebook og henvisning 
gjennom hestesportsrelaterte medier. 

Totalt er det produsert 311 nyhetssaker på travsport.no i 
2020, og dette gir et månedlig snitt på ca. 26 nyhetssaker 
per måned. 

DNT PÅ FACEBOOK
DNTs Facebookside ble etablert høsten 2015, og noterte 
ved utgangen av 2019 i underkant av 8 000 faste følgere. 
Ved overgangen til 2021 hadde DNT om lag 9 100 følgere   
 – en oppgang på 1 100 følgere under beretningsåret. Med 
dette fortsetter en positiv utvikling av antall mennesker 
som vil følge organisasjonen på Facebook. 

Gjennom 2020 er det publisert totalt 226 innlegg på DNTs 
Facebookside. Innleggene har nådd ut til totalt 272 752 
personer og av disse er det registrert at 165 720 personer 
hadde en type samhandling med innleggende. Totalt er 
det registrert 44 818 reaksjoner på innlegg (likes etc.) og 
2 493 kommentarer. 

Saken i 2020 med flest antall klikk på innlegg og størst 
antall engasjement (delinger, reaksjoner osv.), gjaldt sports-
lige prestasjoner/hendelser og/eller videoreportasjer av 
profiler, omdømme og de myke verdiene knyttet til hesten. 
Blant annet endte en video av vår gamle kaldblodskonge 
Alm Svarten med om lag 3 500 reaksjoner, og den nådde ut 
til nærmere 85 000 personer. Et annet eksempel er repor-
tasjen om barnas hest på Bergen Travpark som fikk over 
500 reaksjoner og nådde ut til underkant av 16 000 perso-
ner. Facebook har også vært en viktig kanal for å nå ut med 
informasjon om koronapandemien og disse innleggene har 
jevnt over hatt en god spredning. 

DNT PÅ INSTAGRAM 
DNT opprettet konto på Instagram i november 2019. 
Instagram er en gratis fotodelingstjeneste og et sosialt 
nettverk. Tjenesten gjør det mulig for brukere å ta et bilde, 
legge til effekter og deretter dele det med andre Instagram-
brukere som er påkoblet det sosiale nettverket. Bildene 
sprer seg ved at man «tagger» det til et relevant tema, og 
på denne måten sprer bildene seg til andre brukere som 
følger samme tema. Instagram er for DNT i første rekke 
en informasjonskanal ut mot unge, travsportsinteresserte 
ungdommer.

Ved utgangen av 2020 noterte kontoen totalt 1 955 følgere, 
og antallet har med det økt med 1 355 følgere. Gjennom 
året har DNT publisert 189 innlegg på Instagram, i tillegg 
til publiseringer via mediets funksjon for «story». Innleg-
gene som har engasjert mest har vært relatert til ponni-
travet, samt idylliske bilder av hester. 

DNT-TV 
DNT-TV er travselskapets egen WEB-TV-kanal. Kanalen 
er tilgjengelig via travsport.no og ble i 2020 i all hovedsak 
brukt til formidling av ponniløp, Klasseløpsauksjonen og 
generalforsamling. Kanalen er også tidligere benyttet til 
pressekonferanser, rettsmøter og lignende. 

Ved publiserte videoer hadde kanalen i 2020 totalt 61 544 
sidevisninger. I forbindelse med at Klasseløpsauksjonen 
ble avholdt som en nettauksjon ble det avholdt visninger 
av åringer, der åringene ble filmet. DNT-TV var platt-
formen der videoen ble tilgjengeliggjort. Det er også disse 
videoene som har tiltrukket seg flest visninger når man 
summerer året totalt sett. Også selve auksjonen ble sendt 
live i DNT-TV med «Auksjonskveld fra Nydalen», og 
sendingen noterte seg totalt 5 971 visninger og av disse 
var 2 981 unike. 

DNTs generalforsamling ble også i 2020 streamet live 
gjennom DNT-TV. Denne live-sendingen landet på 946 
visninger og av disse var 464 unike. 

DNT PÅ YOUTUBE
DNT har konto hos nettstedet YouTube, som er verdens 
største nettsted for opplastning, visning og deling av video-
klipp. DNT har i første rekke DNT-TV til denne typen 
formål og laster i hovedsak opp videoer i denne platt-
formen. YouTube er imidlertid benyttet i de tilfeller der 
videoer/livesendinger ønskes spredt i alle tilgjengelige 
kanaler. Et eksempel på dette var årets Klasseløps auksjon 
som ble avholdt som en nettauksjon. «Auksjonskveld fra 
Nydalen» ble distribuert live gjennom både YouTube, 
DNT-TV og Facebook. Den nærmere 6 timer lange sendin-
gen noterte over 1 000 avspillinger via YouTube. 

DNT PÅ LINKEDIN
DNT har en konto på LinkedIn. Linkedin er et sosialt nett-
verk for personer, bedrifter og organisasjoner. Gjennom 
denne profilen ligger tilgjengelig informasjon om norsk 
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travsport og hestens verdiskapning i det norske 
samfunn. Formålet med kontoen er i første rekke 
å være synlig blant organisasjonene i den digitale 
plattformen, samt en kilde til informasjon. Med 
bakgrunn i dette deler DNT saker i denne platt-
formen kun ved enkelte tilfeller. Ved utgangen av 
2020 hadde DNT 20 faste følgere på LinkedIn. 

ARBEID MED SPILLSELSKAPETS
OG SPORTENS OMDØMME
DNT samarbeider med Norsk Rikstoto, IMG og 
Hest360 for å øke omdømmet til spillselskapet og 
sporten. Det handler om hvordan samfunnet ser på 
sporten, hvilke meninger de har om den og hvilke 
forventninger de har. Gjennom samarbeid med 
Amedia arbeider organisasjonene for å løfte samfun-
nets forståelse og holdning for hesten, samt spillets 
og sportens verdiskapning. Amedia er landets største 
utgiver i lokale medier og vi kjenner også mediet via 
Nettavisen.no. I 2019 ble «Hest på blå resept» produ-
sert. Serien inneholdt seks episoder om mennesker 
som fortalte om hestens betydning i deres liv. Til 
episodene tillegges informasjon om Norsk Riks-
totos formål og hvilken verdiskapning spillet på hest 
bidrar til. I 2020 er dette arbeidet fulgt opp med tre 
omdømmeskapende saker, distribuert via Amedia 
sitt digitale medienettverk; Gjeteren i Sikkilsdalen, 
fortellingen om en student på Norsk Hestesenter og 
arbeidet på Bjerke Dyrehospital. Sakene hadde god 
spredning målt etter antall visninger og markeds-
undersøkelser i ettertid viser et økt merkevareløft. 

DYRSKU’N
Sammen med Telemark Travforbund, Øvre Tele-
mark Tråvlag, Lunde Travselskap, Telemark 
Hesteeierforening, Telemark Toto, Klostertravets 
Damegruppe og Norsk Hestesenter, pleier DNT å 
være sterkt engasjert på Dyrsku’n i Seljord. Grunnet 
koronapandemien ble Dyrsku’n 2020 avlyst.

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER
Følgende organisasjoner er offisielt godkjent  
som DNTs samarbeidende organisasjoner: 
Norsk Travtrenerforening, Norsk Travamatør- 
forening, Norsk Hesteeierforbund, Norsk Dame- 
travforbund, Veikle Balder og Travavl.no. Orga-
nisasjonene får driftstilskudd fra DNT samt støtte 
til enkelte aktivitetstiltak. Det gjennomføres faste 
dialogmøter mellom organisasjonene og DNTs 
administrative ledergruppe, inkludert Norsk Trav 
AS. Under beretningsåret ble det avholdt tre møter.

REKRUTTERING

PROSJEKT UNGDOMSTRAV
Formålet med Prosjekt Ungdomstrav er å legge til 
rette for og skape et godt ungdomsmiljø, med til-

hørighet og trivsel. Dette skal bidra til personlig og 
hestefaglig utvikling for ungdommer på alle nivåer i 
norsk travsport, slik at overgangen fra ponni til stor 
hest blir naturlig og motiverende. Det mest sentrale 
tiltaket i prosjekt ungdomstrav er forbundsvise 
ungdomsforeninger, som er organisert som utvalg 
underlagt travforbundet. 

DNT har siden 2017 bidratt til å styrke ungdoms-
foreningene gjennom tre tiltak: distribuering av 
kompendier, lederutvikling og økonomisk støtte. 
Kompendiet «Ungdomstrav» fungerer som et 
oppslagsverk og tar for seg forslag til emner som det 
bør fokuseres på for å skape forståelse, bevisstgjøring 
og kunnskap. Emnene er også ment å være et utgangs-
punkt for arbeid i de lokale foreningene. 

2020 tegnet til å bli et tøft økonomisk år for DNT og 
budsjettet ble helt eller delvis barbert på en rekke 
områder, inkludert ungdomstravet. I tillegg til dette 
inntraff koronapandemien. Pandemien medførte 
strenge regler for sosial omgang og dette har gjort 
det svært utfordrende for ungdomsforeningene til 
å arrangere aktiviteter. 

UNGDOMSSAMLING: SAMMEN OM HESTEN
Det Norske Travselskap (DNT) og Norges Rytter-
forbund (NRYF) har arrangert felles ungdomssam-
ling på Norsk Hestesenter, med inviterte deltakere 
fra Norsk Jockeyklub, to ganger tidligere (2018 og 
2019). Planen for 2020 var å gjennomføre en ny 
ungdomssamling på Norsk Hestesenter. Smitte-
situasjonen i august tilsa at risikoen for smittespred-
ning var for høy og det ble derfor konkludert med at 
samlingen måtte avlyses. 

SKOLEBESØK
DNT, i samarbeid med Bjerke Travbane, tar imot 
besøk av videregående skoler med hestefaglinje. 
Her gis elevene en innføring i sentrale elementer 
ved travsporten og de får en omvisning på Bjerke-
banene, herunder besøk hos Bjerke Dyrehospital, 
travtrener på banen, Oslo Travklubb/Bjerke Trav-
bane sin ponnistall og omvisning i gjestestaller/
møte med aktive. Besøket avsluttes med middag i 
restauranten og travløp. Med bakgrunn i korona-
pandemien har det ikke vært avholdt skolebesøk 
i 2020. 

HESTEEIERE.NO
Sommeren 2016 ble det besluttet at satsningen på 
Hesteeiere.no trappes ned og på sikt avvikles. Ved 
inngangen av 2020 driftet DNT’s andelslagskonsept 
to travhester, og innen juli var begge andelslagene 
avviklet i DNT sin regi. Dette var de siste andels-
lagene som ble driftet i regi av DNT og Hesteiere.no. 
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PONNI

Ponnidag på Momarken Travbane Foto: Tove Onhuus

Rekrutteringen innenfor ponnitravet har nedgang i 2020. 
Året 2020 har vært et år med avlysninger og lite opp - 
følging på grunn av koronapandemien. Man kan gjøre mye 
med teams-møter, men kan ikke sammenlignes med det 
å kunne møtes og diskutere/planlegge. Det er lett å miste 
motivasjon når det du trener for blir borte. Uansett har 
vi en god gjeng med engasjerte personer i forbund og lag. 
Under 2020 er det registrert 38 nye kusker, 10 av disse 
kommer fra travskolene. Det er registrert 36 nye ponnier. 
Det vi ser er at mange ponnier som er i systemet fra før ofte 
blir solgt til nye utøvere i sporten. Aktive kusker i 2020 var 
196, aktive ponnier 238. Det er kjørt 186 ponniløp.

Våre aktive kusker jobber bra med sine ponnier og dette 
har resultert i to nye norgesrekorder.

Kategori A, 6 år og eldre hopper
Navn: Gårders Cloudberry
Tid: 2.21,9
Sted: Leangen 12.10.20
Kusk: Maren Grenne

 Foto: Tom Jönehag

Kategori D, 6 år og eldre hopper
Navn: Klæbakkens Sonja
Tid: 2.06,9
Sted: Sørlandets Travpark 31.10.20
Kusk: Silje Tjørnhom

 Foto: Hesteguiden.com

NORGESMESTERSKAP
Norgesmesterskap for ponniekvipasjer ble i år et litt 
spesielt arrangement. Det var Sørlandets Travpark som 
var arrangør, men siden dette ikke kunne gå under en 
totalisatorkjøring på grunn av pandemien, ble det gjort 
om til hel ponnidag. Det ble imidlertid likevel et flott  
arrangement med ekstra stas på NM deltagerne med 
middag fredag kveld med utdeling av defileringsdekken 
og deltakerjakker.

Vinner kategori A: Ruffs Mo med eier/trener og kusk Mari 
Pallin Mjøen.
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Fra venstre: Magne Melby Eithun, Foto: Hesteguiden.com
Mari Pallin Mjøen og Tuva Marie Groven

Vinner kategori BCD:
L.A. Knock Out med kusk Tuva Moen Lien,
eier Thea E. Kristofferstuen.

Fra venstre: Martine Erga, Foto: Hesteguiden.com
Tuva Moen Lien, Anette Andersgård Helle

Gratulerer så mye både til vinnerne og deltagerne, 
og en stor takk til arrangør Agder Travforbund og 
Sørlandets Travpark!

AKTIVITETER
De tradisjonelle arrangementene som Trekamp, 
ponnilandsleir, Nordisk Mesterskap og Unions-
travet på Färjestad ble på grunn av koronapan-
demien ikke arrangert i 2020. Ei heller fysiske 
samlinger som inspirasjons- og utviklingskurs for 
hhv. ponni-instruktører og travskoleledere samt 
utdanning av nye instruktører på Starum. 

Det ble imidlertid holdt et nettbasert hurtigkurs i 
desember på teams for nye instruktører. Invitasjon 
ble sendt alle forbund. Her var det 17 påmeldte. 

Det har vært arrangert regional ponnileir med hel 
ponnidag på Sørlandet. Videre har det vært arran-
gert hele ponnidager på Bergen Travpark, Forus, 
Klosterskogen (2 ganger), Jarlsberg, Momarken, 
Biri og Leangen. Alle har fått muligheten til å kjøre 

to løp pr. dag med samme ponnien. Det har vært 
stor oppslutning rundt disse dagene med 12–14 
kjørte løp. Det har også vært kjørt rekruttløp under 
disse dagene.

TRAVSKOLER
Det er fem travskoler med aktivitet; Forus, 
 Sørlandet, Klosterskogen, Leangen og Bjerke.

Det har vært et vanskelig år på grunn av korona-
smitte, men i det store og hele har barn og ung- 
domsaktiviteter gått sin gang. Alle har vært nødt 
til å følge sine lokale myndigheters bestemmelser i 
tillegg til nasjonale bestemmelser.

Alle travskolene bruker våre grunnkurshefter i tre 
steg, i tillegg til aktiviteter som agility, knøttekurs, 
ridekurs, bursdager, tandemkjøringer, familiedager 
og noen har etter skoletid arrangement. De er ganske 
samkjørte på kurs og innhold, prisene er også like. 
Noen av travskolene har også oppdrag for forskjellige 
instanser/organisasjoner. En del har også arrangert 
dagleir i skolens ferier.

Alle travskolene er aktive på sosiale medier. Det 
deles ut diplomer og rosetter etter hvert avsluttende 
kurs. 

Elevantallet som er nevnt i avsnittet under er faste 
elever som de har hatt ved kursslutt året 2020.

Travskolen Forus: 48 elever i 2020 (48 i 2019). De 
har 5 kategori A ponnier, 4 kategori B, 2 kategori D 
og 1 kaldblods. Kurs 4 dager i uken og 20 dager med 
dagleir i skolens ferier. Det leies ut 2 stallplasser på 
travskolen. Leder Kicki Helle 100 % stilling, i tillegg 
har de ekstra hjelp med totalt 75 % stilling.

Travskolen Sørlandet: 30 elever i 2020 (48 i 2019). 
De har 4 kategori A ponnier, 2 kategori B, 2 kate-
gori CD. De har kurs 4 dager i uken og 4 dager med 
dagleir i skolens ferier. Leder Jeanett Marie Dags-
vold 100 % stilling, i tillegg en person på noen timer 
i uken.

Travskolen Klosterskogen: 21 elever i 2020 (36 i 
2019). De har 4 kategori A ponnier, 1 kategori CD 
og en varmblods. Flere av ponniene leies ut til løp. 
De har kurs 4 dager i uken og 5 dager med dagleir 
i skolens ferier. Leder Lisa Haugland 80–100 % 
stilling (sluttet 31.12.20). I tillegg hjelp til foring/
utslipp fra administrasjon på banen. Travskolen 
har vært mye nedstengt, først fra mars til august. 
Deretter nedstengt fra november. 

Travskolen Bjerke: Her er det mest aktivitet for SFO 
første halvår, 2 dager i uken. Andre halvår en dag. 
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Tre dager med kurs, totalt 21 elever. De har 2 kategori A 
ponnier, 4 kategori B. Leder Hege K. Arverud jobber på 
timebasis. Her hjelper driftsavdelingen til med foring og 
utslipp. Travskolen på Bjerke har vært mye nedstengt på 
grunn av Koronasmitte.

Travskolen Leangen: 22 elever i 2020, (18 i 2019). Trav-
skolen har 1 kategori D ponni, men leier 1 hest og 5 ponnier. 
De har kurs 2–3 dager i uken, i tillegg 6 dager med dagleir 
i skolens ferie. Travskolen har også egne sponsorer. Leder 
Lisa Ranita Johansen i 100 % stilling. Stillingen er imidler-
tid fordelt mellom travskolen og andre oppgaver på banen. 
I tillegg hjelper banemannskap til med foring og utslipp.

SPORT

KALDBLODS 3-ÅRINGER:
Tangen Bork tilhørende Nils Munkhaugen fra Melhus 
var nok eneren i 2017-årgangen. Den borkete hingsten 
tjente kr 870 343 og vant fem løp på syv starter. Det ble 
seier i både kvalifisering og finale av Finn-Tack Norsk 
Travkriterium. Han avsluttet sesongen med å vinne Biri 
oppdretningsløp. Her var stallkameraten Grisle Tore G.L. 
annenhest. Tangen Bork var også den hurtigste 3-åringen i 
2020, 1.26,2 travet han bak bilen. Grisle Tore G.L. var den 
hurtigste 3-åringen med voltestart. Han travet 1.26,4 over 
2 200 meter på Sørlandets Travpark 7. november. Trener 
av Tangen Bork og Grisle Tore G.L. er Øystein Tjomsland, 
som også trente den beste hoppa i årgangen, Føynland 
Anna. Hun vant to løp på seks starter og tjente kr 854 509. 
I tillegg ble det tre annenplasser. Føynland Anna til - 
hørende Stall Am Sweden AB vant Hoppeavdelingen av 
Finn-Tack Norsk Travkriterium og hun avsluttet sesong - 
en med å vinne Norsk Oaks på Momarken. Tom Erik 
Solberg satt i sulkyen da Tangen Bork og Føynland Anna 
vant de store løpene. Kriteriestoet i Sverige ble vunnet av 
Ole Johan Østre med egentrente Hopp  Karoline. Her var 
Øystein Tjomsland annen med egentrente Malifika. To 
hopper som begge hadde en sterk sesong. Hopp Karoline 
med seks seirer på ni starter og over kr 580 000 innkjørt 
og Malifika med to seirer på seks starter og over kr 350 000 
innkjørt. Svenskt Kaldblodskriterium ble vunnet av 
Øystein Tjomsland med egentrente Brenne Bas.  3-åringen 
til Tore Gard var ubeseiret i sine feilfrie løp i 2020. 
Balder Odin kjørt av Tom Erik Solberg og trent av Johan 
 Kringeland Eriksen var tredjehest i Svenskt Kaldblods-
kriterium. Balder Odin var også tredjehest i Finn-Tack 
Norsk Travkriterium. Ari Potter viste seg tidlig fram som 
et stort talent før han ble borte grunnet skade. 3-åringen 
gikk ubeseiret gjennom 2020. Fra april til august ble det 
seks seirer på seks starter. Best var han kanskje da han 
vant på Bjerke 15. juli på vinnertiden 1.26,9v over 2 140 m. 
DNTs Høstfinale på Sørlandet ble vunnet av Grude Elling 
og Kjetil Djøseland.

VARMBLODS 3-ÅRINGER:
Tre norskfødte 3-åringer tjente over millionen i 2020. 
Hoppa Jolene B.R., tilhørende Göteborg Smart Repair 

Center AB, som vant fem løp på ni starter. De to stør-
ste seirene kom i Hoppeavdelingen av Finn-Tack Norsk 
Travkriterium og Hoppeavdelingen av Prinsesse Märtha 
 Louises pokalløp. Trener Frode Hamre satt selv i sulkyen 
da hun vant løpet på Biri, mens Vidar Hop kusket da hun 
vant på Bjerke. Med kr 1 120 055 innkjørt var hun den 
mestvinnende i årgangen. High Flyer, tilhørende Fredrik 
Holth, vant også fem løp på ni starter og var den nest mest-
vinnende hingsten i årgangen. Han tjente kr 1 052 116. Den 
største seieren kom i Finn-Tack Norsk Travkriterium. Han 
var også annenhest i Prinsesse Märtha Louises pokalløp. 
Custom Cheval, tilhørende Henry Rorgemoen, var den 
tredje som rundet millionen. Det ble fire seirer på nitten 
starter og kr 1 011 320 innkjørt. De største løpene han vant 
var Prinsesse Märtha Louises pokalløp på Biri og Tamin 
Sandys æresløp på Leangen. Svein Ove Wassberg kusket i 
mange av løpene, også da han var annenhest i Finn-Tack 
Norsk Travkriterium. Svenskregistrerte Supercute med 
Björn Goop i sulkyen vant DNTs Auksjonsløp. Trener var 
Ola Samuelsson. King di Jesolo vant Hans Petter Tholfsens 
minneløp på Jarlsberg. Jan Ove Auestad eier og trener. 
I sulkyen satt Åsbjørn Tengsareid. Norsk Trav Oaks på 
Momarken ble vunnet av Global Bred To Win. Eier Arne 
Sandbæk Jr., trener Geir Vegard Gundersen og i sulkyen 
satt Magnus Teien Gundersen. Hoppa hadde en fin sesong 
da hun vant seks løp på åtte starter. Trener Geir Vegard 
Gundersen viste også fram en annen flott 3-åring i 2020. 
Svenskfødte Elegant Ima som åpnet karrieren med å vinne 
syv strake. Han travet på 1.12-tallet tre ganger over full 
distanse og seks ganger på 1.13-tallet. Mye penger ble det 
også. Hele kr 729 759 innkjørt i debutsesongen.

KALDBLODS 4-ÅRINGER:
Øystein Tjomsland hadde igjen en knallsesong med sine 
4-åringer. Det ble dobbeltseier i både Svenskt Kaldblods-
derby og Tipster Norsk Travderby. I Sverige vant Havglimt 
foran Grisleprinsen G.L. og på Bjerke vant Grisle Odin 
G.L. foran Havglimt. Øystein Tjomsland satt selv i sulkyen 
bak begge Derbyvinnerne. Gustav Larsen fra Lindesnes 
er oppdretter av både Grisle Odin G.L. og Grisle prinsen 
G.L. Han er også oppdretter av Havglimt sammen med 
Elias Larsen. I Derbystoet som ble kjørt i Östersund 
ble det trippelseier til Stall Tjomsland. Norheim Borka 
med Örjan Kihlström i sulkyen vant foran Brenne Berna 
med sjefen selv i sulkyen. I sulkyen til tredjehesten, Sjø 
Stjerna, satt broren Vidar Tjomsland. Grisle Odin G.L. 
tilhørende Bergsåker Open Trotters KB var den mest-
vinnende 4- åringen i 2020 med kr 1 945 241. Havglimt 
tilhørende Alf Laupsa var ikke mye dårligere. Her kom års - 
fortjenesten opp i kr 1 677 825. Hoppeavdelingen av 
 Tipster Norsk Travderby ble vunnet av Dronning Af Sola. 
Eiere Natalie I. & Andre K. Sviland. I sulkyen satt unge 
Johan  Kringeland Eriksen. Oppdretter er Eirik Djuve. 
Vinvaras æresløp på Bjerke ble vunnet av Brenne Berna 
med Øystein Tjomsland i sulkyen. Øystein Tjomsland vant 
også DNTs Hoppe championat med Ness Tjo Fryd og fina-
len av Veikle Balder cup med Grisle Odin G.L. Hoppe-
avdelingen av Veikle Balder cup ble vunnet av Uberg Lisa. 
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Trent av Kjell Løvdal og kjørt av Kristian Malmin. 
Oaks Revansjen på Momarken ble vunnet av Nordli 
Alma og Jomar Blekkan.

VARMBLODS 4-ÅRINGER:
Geir Vegard Gundersen trente fram nok en Derby-
vinner i 2020. Iggy B.R. var sparsomt startet. Det 
ble kun seks starter i løpet av året, men han vant tre 
løp og deriblant det aller største løpet, Tipster Norsk 
Travderby. I sulkyen satt sønnen Magnus Teien 
Gundersen. Eier er Morten Langli fra Oslo. Iggy 
B.R. vant også DNTs 4-års løp på Jarlsberg. Års- 
fortjenesten ble kr 1 606 729. Hoppa Lucky Queen 
Soa, tilhørende Stall Lucky You v/Rolf Nordrum, 
var den mestvinnende norskfødte i årgangen med 
hele kr 1 933 500 innkjørt. Det ble seier i Hoppe-
avdelingen av Tipster Norsk Travderby og Hoppe-
avdelingen av Axel Jensens minneløp. I tillegg vant 
hun åtte andre løp. Trener Jan Kristian Waaler 
og fast kusk var Lars Anvar Kolle. DNTs Hoppe-
championat på Biri ble vunnet av  Lifestile med 
Per Oleg Midtfjeld i sulkyen. Eier/trener Victor 
 Karlsson. Lifestile var dessuten annenhest i Hoppe-
avdelingen av Tipster Norsk Travderby. Da satt Geir 
Vegard Gundersen i sulkyen. Finalen av Jarlsberg 
Grand Prix og DNTs høstfinale på Sørlandet ble 
vunnet av Golden Dream M.E. med trener Noralf 
P.  Brækken i sulkyen. Golden Dream M.E. som 
også var annenhest i Tipster Norsk Travderby, 
hadde en meget sterk sesong med nesten mil - 
lionen innkjørt.  Another Creation som vant 
Hoppeavdelingen av Jarlsberg Grand Prix og Oaks 
 Revansjen på  Momarken hadde også en sterk 
sesong. Det ble syv seirer og litt over kr 450 000 
innkjørt på 21 starter. DNTs Høstfinale på Jarls-
berg ble vunnet av Kræsj. Trent av Geir Vegard 
 Gundersen og kjørt av Magnus Teien Gundersen. 
Ellers hadde Strong Pepper og Admiral Knick flotte 
sesonger. Dansk registrerte, men Frode Hamre-
trente Ecurie D., hadde en knallsesong. Syv seirer 
på ti starter i den tøffeste konkurransen og over 2 
mill. innkjørt. Det ble med bare en start i Norge, 
men da tok de seg enkelt av Axel Jensens minneløp.

KALDBLODS ELDRE:
Odd Herakles tilhørende Odd Paulsen og Linda 
C. Kvernenes var ubestridt konge i 2020. Fjorten 
start er og fjorten seirer. Tretten seirer med Tom 
Erik Solberg i sulkyen og en seier med Jorma Kontio. 
I elleve av løpene løp var førstepremien mellom kr 
105 721 og kr 480 550. Årsfortjenesten stoppet på 
kr 2 125 152. Seks av seirene ble tatt i Sverige. Bl.a. 
seier i Jim Fricks lopp – Elitkampen på Solvalla 
31. mai, finalen av Kallblodscupen på Bergsåker 
27. juni og Unionskampen på Färjestad 19. sept. I 
Norge vant Odd Herakles bl.a. Alm Svartens æres-
løp på Bjerke, NM på Sørlandet, Jacob Melands 
minneløp i Bergen og Moe Odins æresløp på Klos-

terskogen. Ulsrud Tea tilhørende Anita Wergeland 
hadde en ny fantastisk sesong. Den 13 år gamle 
hoppa vant åtte løp på seksten starter og kjørte 
inn kr 742 721 for sin trener Ove Kenneth Karlsen 
og faste kusk Svein Ove Wassberg. Inntjeningen 
kunne nok vært mye større om ikke hun hadde møtt 
Odd Herakles så mange ganger. Fire ganger var 
hun annenhest bak Odd Herakles i de større løpene. 
Den største  seieren til Ulsrud Tea i 2020 kom i NM 
for hopper på Sørlandet. Her var Åsrud Vilja, tilhø-
rende Stall Vilja, annenhest. Hoppa trent av Tor 
Ørjan  Johansen, startet kun to ganger i Norge i 
2020. Det ble også en annenplass i Lars Laumbs 
løp. De fjorten øvrige startene ble gjort i Sverige 
hvor hun tjente store penger. På seksten starter i 
2020 ble det ti seirer og kr 1 199 992 innkjørt. Andre 
vinnere av større løp var Søndre Jerkeld som tok 
seg av Lars Laumbs løp, Kleppe Fanden som tok seg 
av Trøndelagspokalen, Valle Mattis som tok seg av 
Thor Østbys minneløp og Troll Solen som vant både 
Vintillatravet og  Kristianiapokalen. DNTs 5 års 
løp på Biri ble vunnet av Våler Nikolai og Øystein 
Tjomsland. Hoppe avdelingen ble vunnet av Børke 
Billie og Olav Mikkelborg.

VARMBLODS ELDRE:
Moni Viking, Valokaja Hindø, Floris Baldwin og 
Rebella Matters var de fire norskregistrerte hestene 
som tjente over millionen i 2020. Eksporterte, men 
norskfødte Cokstile sto uansett for den største 
prestasjonen med norske interesser i 2020. Han 
sto tilbake som vinner av selveste Solvallas  Elitlopp, 
og kjørte inn over 4 millioner i løpet av sesongen. 
Moni Viking tilhørende Jan Lyng hadde nok en 
fantastisk sesong med seks seirer på tretten starter 
og kr 3 797 798 innkjørt. De to største løpene han 
vant var Åbys Stora Pris og Harper Hanovers lopp. 
Begge med Björn Goop i sulkyen. Valokaja Hindø 
tilhørende Eirik Djuve tjente litt over 2 mill. i 2020 
og han vant to løp på femten starter. Alle startene 
ble gjort i Frankrike, Belgia og Italia. Floris  Baldwin 
tilhørende Stall Baldwin vant fem løp på 23 starter. 
I tillegg ble det syv annenplasser. Årsfortjenesten 
stoppet ved kr 1 067 992. Trener av Floris Baldwin 
er Trond Anderssen. Rebella Matters tjente nesten 
alle pengene sine i Frankrike. De to største løpene 
for eldre var varmblodshester som ble kjørt i Norge, 
Tipster Oslo Grand Prix og Ulf Thoresens minneløp, 
ble begge vunnet av Frode Hamre-trente Ble du 
Gers. Den franskregistrerte/eide hesten ble kjørt av 
Per Oleg Midtfjeld da han vant Tipster Oslo Grand 
Prix og Vidar Hop da han vant Ulf Thoresens minne-
løp. NM løpene ble som vanlig avviklet på Biri. Her 
vant Ferrari B.R. den åpne klassen for sin trener 
og kusk Per Oleg Midtfjeld. Hoppeavdelingen ble 
vunnet av Thankful, kjørt av Tom Erik Solberg og 
trent av Øystein Tjomsland. Italienskeide Zarenne 
Fas vant Europamatchen på Bjerke. Den svensk-



trente  5-åringen ble kjørt av Tom Erik Solberg. Svensk-
registrerte Bill’s Man vant Big Noon-pokalen på Bjerke for 
sin trener Frode Hamre. Kick Off Classic, trent av Trond 
Anderssen og kjørt av Kristian Malmin vant Anders Jahres 
pokalløp på Jarlsberg. Always On Time vant Prince Royals 
minneløp på Klosterskogen. Trent av Kjetil Helgestad 
og kjørt av Vidar Hop. Gigant Invalley tilhørende Truls 
 Desserud hadde nok en fin sesong med kr 565 172 innkjørt. 
En god sesong var det også for Calina med sine kr 777 827 
innkjørt. Jailhouse Banker tilhørende Georg Rosell fra 
Haugesund var den varmblodshesten som vant flest løp 
i Norge i 2020. For trener Tor Ivar Hagen vant han hele 
tolv løp på 27 starter.

KUSKER, RYTTERE OG TRENERE
Dag-Sveinung Dalen brukte ikke mange årene før han 
klatret seg opp på toppen av landsstatistikken for kusker. 
Fra en nittendeplass i 2016 tok han seg opp til en syvende-
plass i 2017. Etter to andreplasser bak Eirik Høitomt i 
2018 og 2019, sto han øverst i 2020 med 183 seirer. Eirik 
Høitomt som har vært champion de seks siste årene måtte 
til slutt se seg slått med 30 seirer. Høitomt reddet den plas-
sen grunnet seks andreplasser mer enn Åsbjørn  Tengsareid. 
I tillegg til landschampionatet ble Dag- Sveinung Dalen 
champion på Leangen. Høitomt sikret seg banechampio-
natet på Biri og Klosterskogen og Åsbjørn Tengsareid ble 
for første gang Bjerkechampion. Frode Hamre som igjen 
hadde en fantastisk sesong, ble champion på Jarlsberg og 
Sørlandet.

STALLMENN, MONTÉ OG AMATØRER
Magnus Teien Gundersen var igjen suveren blant de stall-
ansatte. Han tok sitt fjerde strake landschampionat med 
74 seirer. I tillegg tok han av seg championatene på Biri, 
Bjerke, Jarlsberg, Klosterskogen og Momarken. Han 
manglet noen få kroner på 7 mill. innkjørt. Derbyseier ble 
det også. Helene Kolle ble landschampion for tredje året på 
rad. I tillegg ble hun champion på Biri, Bjerke, Jarlsberg og 
Klosterskogen. Harstadværingen Stian Pettersen har i flere 
år vært en av amatørene som har vunnet flest løp. I 2020 
klatret han helt øverst på landsstatistikken med 21 seirer. 
Adrian Solberg Akselsen som skiftet lisens fra stallansatt 
til amatør i løpet av 2020, ble amatørchampion både på 
Jarlsberg og Klosterskogen.

TRENERE
To trenere skilte seg ut på landsstatistikken i 2020. Frode 
Hamre med 188 trenerseirer i Norge og litt over 14,2 mill. 
innkjørt, og Øystein Tjomsland med 99 trenerseirer i 
Norge og litt over 13,4 mill. innkjørt. Det var et stykke 
ned til tredjemann som var Trond Anderssen med 81 stall - 
seirer og nesten 7,8 mill. innkjørt. Unghestspesialisten 
Geir Vegard Gundersen var klar fjerdemann med 47 seier 
og 5,6 mill. innkjørt. Anders Lundstrøm Wolden hadde 
også en flott sesong med 61 seirer på 346 starter. Det 
samme hadde Ole Johan Østre som klatrer oppover på 
statistikken for hvert år. Hele 40 seirer på 228 starter.

MESTERSKAP 2020
NM FOR AMATØRER,
KLOSTERSKOGEN 8. OKTOBER 2020
1. Truls Desserud
2. Jørn Bjaanes
3. Anette Frønes

NM FOR DAMER, MOMARKEN 24. OKTOBER 2020
1. Maren Øyo
2. Christina Kjenner
3. Louise Vebostad Trudvang

NM FOR KUSKER, LEANGEN 19.–20. JUNI 2020
1. Hans Christian Holm
2. Åsbjørn Tengsareid
3. Dag-Sveinung Dalen

NM FOR MONTÉRYTTERE,
JARLSBERG 31. OKTOBER 2020
1. Ailin Berg-Almaas
2. Amanda Robertsen
3. Josefine Eilertsen

NM FOR STALLANSATTE, BERGEN 29.AUGUST 2020
1. Ole-Christian Kjenner
2. Magnus Teien Gundersen
3. Christina Kjenner

HESTER I TRENING
Ved utgangen av 2020 står det totalt 5 309 hester (43 færre 
enn ved utgangen av 2019) registrert på norske trenings-
lister.

Av disse er 2 528 varmblodshester (47,6 %). 2781 er kald-
blodshester (52,4 %). Antall varmblodshester i trening har 
gått noe tilbake (105 hester), mens antall kaldblodshester på 
treningsliste har gått litt frem (62 hester).

2 093 hester står i trening hos profesjonelle trenere (39,4 %), 
mens 3 216 hester står i trening hos lisensinnehavere med 
amatørtrenerlisens (60,6 %). Det er en endring med to 
prosentpoengs økning for amatørtrente kontra proff trenere 
sammenlignet med utgangen av 2019.

1 172 av varmblodshestene (46,4 %) trenes av profesjonelle 
trenere, mens 1 356 varmblodshester (53,6 %) trenes av 
amatørtrenere.

For kaldblods er fordelingen 921 hester (33,1 %) hos profe-
sjonelle trenere, mens 1 860 kaldblodshester (66,9 %) 
trenes av trenere med amatørtrenerlisens.

HESTEVELFERD
Hestevelferden i travsporten drives gjennom reglements-
utvikling, informasjon og oppfølging, kontakt med de 
aktive og stevneveterinærer, kontroll av trenerstaller samt 
planlegging, koordinering og oppfølging av den løpende 
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dopingkontrollen av hestene. I tillegg jobbes det 
tett med funksjonærene på alle baner for å sikre 
at hestevelferden, sikkerheten for de aktive, spille-
sikkerhet og fair play ivaretas i travløp.

DNT har samarbeid med Antidoping Norge om 
dopingkontroll av kusker og ryttere. I tillegg til anti-
dopingarbeidet i travsporten bistår DNTs avdeling 
for hestevelferd Norsk Jockeyklubs antidopingar-
beid, innebefattet dopingprøvetaking i og utenfor 
konkurranse.

KONTROLLVIRKSOMHET
Koronapandemien som satte inn for fullt i mars 
2020 medførte en del endringer i rutiner, både for 
prøvetaking etter løp og stallbesøk med trenings-
prøver. Administrasjonen har likevel i stor grad 
klart å videreføre arbeidet fra tidligere år og har, 
under strenge smittevernsprosedyrer, foretatt jevn-
lige stallbesøk hos trav- og galopptrenere, både hos 
amatører og profesjonelle i flere deler av landet. I 
tillegg har vi organisert utvidede dopingkontroller 
på forskjellige baner ved spesielle løpsdager. Avde-
lingen var også til stede og tok dopingprøver ved 
Veikle Balders landsfinale og hingstekåring på Biri 
i oktober. I forbindelse med Klasseløpsauksjonen 
som i 2020 ble avholdt digitalt, ble det lagt vekt på 
å få sjekket en del av åringene med blod- og/eller 
hårprøver i forkant av auksjonen.

Uanmeldte stallkontroller, treningsprøver og ut - 
videde dopingkontroller før/etter løp utføres av 
flere hensyn. Vi sjekker hvordan hestene fremstår, 
hvordan de behandles, trenes, fôres og oppstalles for 
å danne oss et bilde av den generelle heste velferden 
hos våre lisensierte trenere. Det kontrolleres også at 
medisiner blir oppbevart forskriftsmessig. Avdek-
kes kritikkverdige forhold gis det en tidsfrist for 
utbedring, og i graverende tilfeller rapporteres 
forholdet til Mattilsynet. 

I starten av 2020 ble det informert om viktigheten 
av å ha det ryddig i medisinskap i stallene, og dette 
var ett av fokusområdene ved stallkontrollene gjen-
nom året.

Totalt i 2020 ble det tatt 957 dopingprøver på 
norske travbaner etter løp. I tillegg ble det tatt 162 
uanmeldte prøver. Dopingprøvene som tas etter løp 
gjennomgår forskjellige analyser, i tillegg til at en 
viss andel fryses ned for å kunne analyseres på et 
senere tidspunkt. Treningsprøvene undersøkes for 
bruk av absolutt forbudte stoffer. I tillegg kontrol-
leres det at trener overholder karenstider før løp, 
og at trener følger opp sportens bestemmelser om 
dokumentasjon (føring av helsekort) ved bruk av 
legemidler og behandlinger med karenstid. 

Antallet dopingprøver i 2020 er noe lavere enn fore-
gående år – dette skyldes koronapandemien. Dels 
pga. stopp i løpsavviklingen i ca. en måned, og dels 
pga. nødvendige tilpasninger i forhold til smittevern 
under prøvetaking. Hvilke hester som skal prøve-
tas velges ut både risikobasert/planlagt og tilfeldig.

FUNKSJONÆRER
Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å gjen-
nomføres kurs og samlinger som vanlig, og det har 
derfor i 2020 ikke vært gjennomført utdanning av 
nye funksjonærer. For eksisterende funksjonærer 
har det vært gjennomført digitale møter med ulike 
funksjonærgrupper på den enkelte bane når det har 
vært behov for det.

KOMPETANSEHEVING
Som følge av koronasituasjonen ble mange plan-
lagte seminarer og kurs avlyst, mens enkelte ble 
flyttet over på digitale plattformer. De fleste interna-
sjonale møter, som møter i EHSLC, har vært avholdt 
digitalt.

REGELVERK, NYHETER OG ENDRINGER
DNTs forbuds- og karenstidsbestemmelser opp- 
dateres fortløpende gjennom året og er samkjørt 
med de andre skandinaviske landene.

I løpet av 2020 ble det internasjonalt avlagt flere 
positive dopingprøver fra hest med funn av koffein 
og teofyllin (også ett tilfelle i Norge). Dette viste seg 
å stamme fra kraftfôr. Likeledes ble det forbudte 
stoffet zilpaterol også funnet i en rekke doping-
prøver internasjonalt, som også ble knyttet til inntak 
av kraftfôr. 

Siste revidering av DNTs forbuds- og karenstidsliste 
er gjort 01.01.21, og den til enhver tids gjeldende 
liste er å finne på www.travsport.no/hestevelferd. 
Karenstider kan også søkes opp på www.vetapp.no. 

DNTs Lisensbestemmelser gjennomgikk en full-
stendig revisjon i løpet av høsten 2019 og våren 
2020. Spesielt fokus var satt på de ulike kategori-
ene av trenerlisenser, der styret i DNT blant annet 
vedtok endringer i kategorien profesjonell trener-
lisens B.

DNTs Løpsreglement gjennomgikk også en revi-
dering. I tillegg til mindre endringer har regel verket 
gjennomgått en betydelig omstrukturering der blant 
annet bestemmelser som tidligere kun har vært 
publisert i løpsbulletinen nå er inntatt som en del 
av dette reglementet. Omstruktureringen, samt en 
oppdatering av ordlyden til gjeldende praksis inne-
bærer således svært få materielle endringer.
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AVL

HESTEHOLD
I 2020 ble det bedekt 658* (723) varmblodshopper og 792* 
(774) kaldblodshopper. Bedekningstallene for 2020 viser 
en oppgang på kaldblods. Totalt er det så langt registrert 
1 450 bedekte hopper i 2020 mot 1 497 i 2019. 

De mest brukte varmblodshingstene var El Diablo B.R. 
(72), Maharajah (71) og Googoo Gaagaa (56). På kald-
blodssiden topper Bork Odin (80), Odd Herakles (73) og 
Nordsjø Odin (72). 105 (110) varmblodshingster og 60 (64) 
kaldblodshingster ble brukt under bedeknings sesongen 
2020. 

Antall registrerte føll pr. d.d. er 487 (500) varmblodsføll 
og 538 (557) kaldblodsføll. 

DNT har i beretningsåret 37 registrerte avlsstasjoner,  
8 seminstasjoner og 79 mottaksstasjoner.

(Tall i parentes for bedekninger og føll er endelige tall for 
2019)
(*Grunnet sen rapportering på en del hopper bedekt i 
utlandet øker normalt dette antallet)

AVLSVURDERING I SAMARBEID 
MED NORSK HESTESENTER
VARMBLOD:
3. mars, Bjerke: 4 hingster fremvist for avlsvurdering.
Avlsvurderingen i november ble avlyst da det ikke var noen 
påmeldte.

KALDBLOD:
8. oktober, Biri: Det var meldt 17 hingster til kåring. Av 
disse var det to som avbrøt og fire som ikke ble kåret. Totalt 
ble elleve hingster kåret.
23.–24. oktober, Wången, Sverige: 7 hingster fremvist – 
alle ble kåret.

BEDEKNINGSINNRAPPORTERING
Bedekninger innrapporteres hver måned. Bedekninger blir 
fortløpende registrert i sportssystemet og på «Min Side» 
av hingsteholderne.

DNTs ELITEAVLSHOPPE
I 2012 ble hedersbevisningen DNTs Eliteavlshoppe innført. 
I 2020 ble tretten nye hopper utnevnt (8 kaldblods og 5 
varmblods). Minardi, Lax Faksa, Tekno Pila, Rappeldi, 
Tangen Mari, Omerfaxa, Stai Helga og Rigel Snerta er de 
åtte kaldblodshoppene. Peaceful Way, T.J. Mixy, Silver 
Rain, Joystile og Uiver H. er de fem varmblodshoppene 
som ble tildelt den gjeve tittelen. 

EIERSKIFTER
Det har blitt registrert 4 275 (4 556) eierskifter.

EKSPORT OG IMPORT
Det ble eksportert 277 (215) hester og importert 141 (183) 
hester. 

OPPDRETTERSEMINAR
I februar 2020 arrangerte DNT i samarbeid med interes-
seorganisasjonene Veikle Balder og Travavl.no, Oppdret-
terseminar på Thon Hotel Linne med over 100 deltakere. 

FØDSELSMELDINGER
Det ble sendt ut 1 450 (1 497) fødselsmeldinger. For 2020 
ble det innført digital registrering av fødselsmelding. 
Hingsteholdere kan selv registrere bedekning via Min Side, 
og tilbakemeldingen er at det er oversiktlig og enkelt å 
registrere bedekningene. 

HESTER PÅ TRENINGSTILLATELSE
Det er i løpet av 2020 registrert 460 (448) treningstillatel-
ser. Det ble utstedt 340 (312) treningstillatelser for trening 
i utlandet og 120 (136) treningstillatelser for trening i 
Norge.

HESTEPASS
Det er i løpet av 2020 utstedt 1 248 (1 155) hestepass, 57 
(77) duplikatpass og 18 (63) midlertidig ID-dokument.

HINGSTEKATALOG FOR KALDBLODS
Produksjon er gjort i samarbeid med Sverige og IT-  
Rikstoto.

INNAVL
Vi ser med stor uro på innavlen på kaldblodssiden. 
Sammen med NMBU, NHS, ST og Norsk/Svensk kald-
blodskomité fortsetter samarbeidet for å forsøke å forbedre 
situasjonen. Problematikken knyttet til innavlsutviklingen 
er hovedelementet i den nye avlsplan for kaldblodshester. 
Det ble igangsatt ett tiltak for å motvirke innavl på kald-
blodshester

Norskfødte kaldblodsavkom som registreres som 
levende født i DNT i 2021 som resultat av parringer der 
foreldre ikke har felles besteforeldre (ikke tettere parringer 
enn 3+4 eller 4+3), utløser kr 3 000 i tilskudd til oppdret-
ter.

KLASSELØPSAUKSJONEN
Auksjonen ble pga. koronapandemien avholdt digitalt. Det 
var den 21. i rekken, og ble avholdt fredag 11. september. 
87 varmblods og 52 kaldblodshester var påmeldt, totalt 
139 hester. 12 strykninger. Til sammen ble 87 hester notert 
solgt til en samlet sum av kr 7 062 000,–. 

Dyreste varmblod på auksjonen var Indystile som 
 ble solgt for kr 660 000,–. Dyreste kaldblod på auksjonen 
var Helmin Skott som ble solgt for kr 180 000,–. Snitt-
prisen endte på kr 81 172,–. Splittet på rase ble snittprisen 
på kr 101 135,– for varmblodshestene og kr 51 514,– for 
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kaldblodshestene. Medianprisen havnet på 
henholdsvis kr 63 000,– for varmblodshestene og 
kr 36 000,– for kaldblodshestene.

LEIEAVTALER
Det ble i 2020 registrert 117 (133) leieavtaler.

NAVNEENDRINGER
Det ble i 2020 foretatt 60 (54) navneendringer på 
hest.

STALLNAVN
Det ble i 2020 registrert 205 (197) stallnavn.

TOLLDEKLARERING OG STARTHESTER
DNT deklarerer alle konkurransehester som passe-
rer grensen. Både import og eksport deklareres inn i 
tollverkets datasystem. Vi har i 2020 deklarert 509 
(1 397) konkurransehester fra utlandet (hovedsakelig 
fra Sverige, Danmark, og Finland). Vi har også dekla-
rert 1 579 (1 909) starter av norske hester til utlandet, 
hovedsakelig i Sverige.

ÅRETS OPPDRETTERBRAGD
Avlskomiteen utpeker vinneren av prisen «Oppdret-
terbragden». For beretningsåret 2020 fant komi-
teen det umulig å skille mellom to oppdrettere 
med fremragende resultater. Det ble derfor gjort et 
unntak slik at oppdretterbragden tildeles to perso-
ner, Gustav Larsen og Per Erik Hagen. Det vises for 
øvrig til Avlskomiteens rapport om emnet.
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DET NORSKE TRAVSELSKAP – REGNSKAP

DET NORSKE TRAVSELSKAP
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2020 2019

Tilskudd Norsk Rikstoto 1 149 437 890 76 909 173
Innbetalte premier 2, 21 142 462 019 177 324 966
Innbetalte oppdretterpremier 2, 21 17 095 442 21 278 996
Innskudd premiesjansen  3 374 450 4 752 000
Innskudd klasseløp og auksjonsløp  11 383 070 10 777 355
Premiefond Norsk Rikstoto 2 0 3 188 630
Andre inntekter 3 13 048 129 17 965 000
Sum driftsinntekter  336 801 000 312 196 120

Utbetalte premier 2 159 642 000 214 549 500
Utbetalte oppdretterpremier 2 19 338 840 26 062 740
Premiefond Norsk Rikstoto 2 22 000 000 0
Mønstringsløp 5 3 275 000 9 908 000
Arrangementstilskudd storløp 21 1 500 000 2 740 000
Andre arrangementstilskudd 21 1 402 648 1 457 116
Diverse tilskudd 4 3 008 645 6 614 057
DU midler - nyinvesteringer  0 1 000 000
Avlsrelaterte tiltak 6 14 010 000 0
Investeringstilskudd baner  7 000 000 0
Reisetilskudd hester/kusker V75, V76, V65  1 301 400 2 442 325
Personalkostnader 7, 8 14 669 622 18 196 708
Ordinære avskrivninger 10 2 466 277 1 876 836
Andre driftskostnader 7, 9, 21 17 797 117 30 026 359
Sum driftskostnader  267 411 550 314 873 641

Driftsresultat  69 389 450 -2 677 522

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra selskap i samme konsern 11 53 019 45 150
Renteinntekter  146 339 339 090
Andre finansinntekter  246 863 267 275
Nedskrivning av finansielle eiendeler  0 3 000 000
Rentekostnader  371 635 1 104 100
Andre finanskostnader  281 629 288 742
Resultat av finansposter  -207 043 -3 741 327

Årets resultat  69 182 407 -6 418 849

Overføringer
Overført egenkapital 12 69 182 407 -6 418 849
Sum overføringer  69 182 407 -6 418 849
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DET NORSKE TRAVSELSKAP
BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER Note 2020 2019

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.l.  10  10 980 985  11 665 891
Sum varige driftsmidler   10 980 985  11 665 891

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap  13  58 517 350  58 517 350
Investering i aksjer og andeler  13  527 500  527 500
Lån til foretak i samme konsern  11  6 982 000  8 024 000
Lån til forbund / lag  14  1 770 000  1 820 000
Andre investeringer   105 000  105 000
Sum finansielle anleggsmidler   67 901 850  68 993 850

Sum anleggsmidler   78 882 835  80 659 741

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Fordringer datterselskap  11  362 648  194 427
Fordring Norsk Rikstoto  15  89 885 248  17 344 118
Andre kortsiktige fordringer  16  872 973  1 128 802
Sum fordringer   91 120 869  18 667 348

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.  17  1 005 896  1 169 256
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.   1 005 896  1 169 256

Sum omløpsmidler   92 126 765  19 836 603

SUM EIENDELER   171 009 600  100 496 344
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DET NORSKE TRAVSELSKAP
BALANSE PR. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

EGENKAPITAL

Øremerket egenkapital  12  760 269  760 269
Annen egenkapital  12  98 083 212  28 900 806
Sum egenkapital   98 843 481  29 661 075

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Diverse fond i mellomregning  18  17 619 482  6 634 406
Øvrig langsiktig gjeld  20  10 000 000  15 000 000
Sum langsiktig gjeld   27 619 482  21 634 406

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner  19  16 000  21 144
Leverandørgjeld   1 507 237  9 732 282
Hesteeierinnskudd   14 215 362  14 102 150
Skyldige premier   17 154 357  12 812 760
Skyldige oppdretterpremier   1 891 501  628 743
Avsatte DU-midler   441 500  896 500
Skyldige offentlige avgifter   973 377  1 141 922
Gjeld datterselskap  11  58 182  117 480
Annen kortsiktig gjeld  7, 22  8 289 120  9 747 883
Sum kortsiktig gjeld   44 546 636  49 200 864

Sum gjeld   72 166 118  70 835 269

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   171 009 600  100 496 344

Oslo 25. mars 2021
Styret i Det Norske Travselskap

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Roy Kristiansen
Styremedlem
Ansattes representant

Jenny Linnea Ernström
Styremedlem
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DET NORSKE TRAVSELSKAP
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2020 2019

+/- Resultat før skattekostnad  69 182 407  - 6 418 849
 - Periodens betalte skatt  0  0
 + Ordinære avskrivninger  2 466 277  1 876 836
+/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  195 755  3 729 415
 + Nedskrivning finansielle anleggsmidler  0  3 000 000
+/- Overført fra premiefond NR  0  3 188 630
+/- Endring fordringer baner og hesteeiere  - 454 819  2 670
+/- Endring fordring Norsk Rikstoto  - 72 541 130  16 687 182
+/- Endring leverandørgjeld  - 8 225 045  8 136 968
+/- Endring hesteierinnskudd  113 212  562 795
+/- Endring skyldige premier  4 341 597  - 5 881 066
+/- Endring skyldige oppdretterpremier  1 262 758  - 59 932
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter  6 400 917  - 10 843 919
 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  2 741 929  13 980 730

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  - 1 977 126  - 7 477 183
 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler  0  0
 - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler  0  0
 + Innbetalinger ved salg av andre investeringer  0  24 000 000
 - Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  0  0
 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  - 1 977 126  16 522 817

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved opptak av lån  8 700 000  0
 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  - 10 437 500  - 28 600 000
 - Utbetaling lån til selskaper  0  - 3 500 000
+/- Endring i interne mellomværende  814 481  1 624 301
+/- Netto endring trekk konsernkonto, Norsk Rikstoto  - 5 144  5 129
 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  - 928 163  - 30 470 570

 = Netto endring i kontanter og kontantekv.  - 163 360  32 977
 + Beholdning av kontanter og kontantekv. 1.1.  1 169 256  1 136 278
 = Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12.  1 005 896  1 169 256
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DET NORSKE TRAVSELSKAP
NOTER

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger 
til god regnskapsskikk.

Driftsinntekter
Inntektsføring av tilskudd og premier skjer i takt med aktiviteten. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Omløpsmidler / kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler 
balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Anleggsmidler nedskrives dersom det foreligger et verdifall 
som ikke anses å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

Aksjer
Anleggsaksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og 
dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Pensjonsordning
Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

Note 1 Tilskudd fra Norsk Rikstoto 2020 2019

 Driftstilskudd  149 437 890  48 179 173
 Premietilskudd  0  28 730 000
 Sum  149 437 890  76 909 173
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Note 2 Premier 2020 2019

 Premiematrise NR  138 015 162  168 379 435
 Premier innbetalt fra banene  4 446 857  8 945 531
 Innbetalte premier  142 462 019  177 324 966
 Premier storløp og unghest inkludert i driftstilskudd NR  0  14 709 329
 Premier overført fra premiefond NR  0  2 846 991
 Innbetalte premier inkl innbetalt via driftstilskudd NR  142 462 019  194 881 286
 Premier premiesjansen  3 847 500  3 960 000
 Premier finansiert av DNT  13 332 481  15 708 214
 Premier til hesteeiere  159 642 000  214 549 500

  2020 2019
 Premier V75  63 318 000  86 901 000
 Premier V76 / V75B  15 742 000  25 455 500
 Premier hverdagstrav  80 582 000  102 193 000
 Utbetalte premier  159 642 000  214 549 500

 Antall kjøredager  367  446
 Antall kjørte løp  2 852  3 514

 Oppdretterpremier 2020 2019

 Oppdretterpremier premiematrise fra NR  16 561 819  20 205 532
 Oppdretterpremier fra banene  533 623  1 073 464
 Innbetalte oppdretterpremier  17 095 442  21 278 996
 Oppdretterpremier storløp og unghest inkludert i driftstilskudd NR  0  1 765 119
 Oppdretterpremier overført fra premiefond NR  0  341 639
 Innbetalte oppdretterpremier inkl innbetalt via driftstilskudd NR  17 095 442  23 385 754
 Oppdretterpremier premiesjansen  643 500  792 000
 Oppdretterpremier finansiert av DNT  1 599 898  1 884 986
 Utbetalte oppdretterpremier  19 338 840  26 062 740

 Overført totalt fra premiefond Norsk Rikstoto  0  3 188 630
 Overført totalt til premiefond Norsk Rikstoto  22 000 000  0

Note 3 Andre inntekter 2020 2019

 Reise- / løpstilskudd V75, V76 og V65  1 300 100  2 520 300
 Mva kompensasjon  2 273 141  2 513 621
 Inntekter avl og sertifisering  6 280 690  6 880 972
 Inntekter sport  1 357 628  2 563 280
 Inntekter auksjon  562 470  1 852 926
 Andre inntekter  1 274 100  1 633 901
 Sum  13 048 129  17 965 000

Note 4 Diverse tilskudd 2020 2019

 Løpsbidrag lokalkjøringer / hestens dag  0  1 234 200
 Tilskudd premiekjøringer  0  468 295
 Premiekjøring Nord-Norge  0  730 508
 Adm.bidrag forbund / lag  700 000  1 400 000
 Banebidrag  2 300 000  2 365 000
 Ungdomstrav og fagsamlinger  8 645  416 055
 Sum  3 008 645  6 614 057

Note 5 Mønstringsløp 2020 2019

 Utbetalte premier mønstringsløp  3 275 000  8 240 000
 Avsetning til premiesjansen  0  1 668 000
 Sum  3 275 000  9 908 000
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Note 6 Avlsrelaterte tiltak 2020 2019

 Innavlsdempende tilskudd  1 500 000  0
 Tilskudd avlsfond  4 600 000  0
 Drektighetstilskudd  7 910 000  0
 Sum  14 010 000  0

Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 2020 2019

 Lønnskostnader
 Lønninger  11 444 085  13 709 757
 Arbeidsgiveravgift  1 595 881  2 043 925
 Pensjonskostnader  753 252  905 852
 Andre ytelser  755 610  1 245 605
 Andre personalkostnader  120 795  291 569
 Sum  14 669 622  18 196 708

 Antall årsverk sysselsatt
 Administrasjon  13,3  14,5
 Forbundssekretærer  3,6  3,6
 Sum  16,9  18,1

 Ytelser til ledende personer  Generalsekretær  Styret
 Lønn og honorar*  1 007 246  580 000
 Andre godtgjørelser  8 336  470 297
 Pensjonsutgifter  72 420

 *Generalsekretær har en årslønn på 995 000, og har en avtale om etterlønn i 9 måneder ved fratredelse.

 Revisor
 Kostnadsført til revisor fordeles på følgende måte:
 Lovpålagt revisjon, inkl konsernrevisjon   250 000
 Annen bistand inkl attestasjonstjenester   469 297

Note 8 OTP

  Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet avviklet 
den ytelsesbaserte pensjonsordningen i 2011. Selskapet har nå en innskuddsbasert pensjonsordning som 
oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Note 9 Andre driftskostnader 2020 2019

 Ponni rekruttering  404 869  595 533
 Blodtyping hester  1 179 513  1 093 478
 Driftstilskudd  1 155 000  7 290 000
 Travskole  0  687 000
 Andre bidrag  425 034  986 876
 Husleie  1 573 916  1 516 790
 Kontorkostnader  1 237 791  2 973 109
 Forsikringer  956 564  924 128
 Datakostnader  341 221  489 662
 Reisekostnader  462 630  1 589 158
 Møtekostnader  818 641  972 572
 Markedsføring, div. aktiviteter  1 507 563  1 894 200
 Honorarer revisjon og bistand  556 453  585 356
 Honorarer juridisk bistand og andre tjenester  5 835 447  3 151 592
 Tap på fordringer / erstatninger  616 814  4 092 381
 Andre driftskostnader  725 660  1 184 524
 Sum  17 797 117  30 026 359
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Note 10 Varige driftsmidler

  Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.  
Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

   Driftsløsøre, Datautstyr, Totalt
   inventar o.l. programvare
 Anskaffelseskost 01.01.2020   544 378  16 622 315  17 166 693
 Tilgang kjøpte driftsmidler   0  1 977 126  1 977 126
 Avgang   0  0  0
 Anskaffelseskost 31.12.2020   544 378  18 599 441  19 143 819

 Avskrivinger 01.01.2020   408 235  5 092 571  5 500 806
 Årets avskrivninger   69 317  2 396 960  2 466 277
 Årets nedskrivninger   0  195 755  195 755
 Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2020   477 552  7 685 286  8 162 838
 Bokført verdi 31.12.2020   66 826  10 914 155  10 980 985

 Årets avskrivninger   69 317  2 396 960  2 466 277

 Økonomisk levetid   3-10 år  3-5 år
 Avskrivingssatser   10-33 %  20-33 %

Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern m.m. 2020 2019

 Renteinntekter
 Sørlandets Travpark AS  53 019  45 150
 Sum  53 019  45 150

 Lån til foretak i samme konsern
 Bjerke Travbane Eiendom AS  1 457 343  0
 Bjerke Travbane AS  0  3 364 000
 Norsk Trav AS avd Bjerke  1 674 657  0
 Sørlandets Travpark AS  3 500 000  3 500 000
 Norsk Trav AS  350 000  1 160 000
 Sum  6 982 000  8 024 000

 Herav forfall senere enn 1 år fra balansedato  6 400 000  6 632 000

 Fordring på datterselskap  2020  2019

 Norsk Trav AS  7 760  0
 Sørlandets Travpark AS  77 295  106 993
 Bergen Travpark AS  277 593  87 434
 Sum  362 648  194 427

 Sum fordringer selskap i samme konsern  7 397 667  8 263 577

 Gjeld til datterselskap
 Norsk Trav AS avd Bjerke  32 200  0
 Bjerke Travbane Eiendom AS  15 412  85 021
 Sørlandets Travpark AS  10 570  32 459
 Sum  58 182  117 480

 Sum gjeld selskap i samme konsern  58 182  117 480
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Note 12 Egenkapital

   Øremerket Annen Sum
   egenkapital egenkapital egenkapital
 Egenkapital 31.12.2019   760 269  28 900 806  29 661 075

 Årets resultat
 Overført annen egenkapital    69 182 407  69 182 407
 Egenkapital 31.12.2020   760 269  98 083 212  98 843 481

 Øremerket egenkapital    2020  2019
 Forskning    16 970  16 970
 Kursvirksomhet    150 000  150 000
 Fond for tilsluttede selskaper    593 299  593 299
 Sum    760 269  760 269

Note 13 Aksjer og andeler

 Datterselskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Bokført verdi
 Norsk Trav AS  Bjerke, Oslo  100,0 %  100,0 %  3 999 000
 Bergens Traverbane AS  Bergen  93,0 %  93,0 %  15 000 000
 Bjerke Travbane Eiendom AS  Bjerke, Oslo  89,0 %  89,0 %  36 518 350
 Sørlandets Travpark AS  Kristiansand  60,0 %  60,0 %  3 000 000
 Sum     58 517 350

 Andre selskap
 Momarken Toto AS  Mysen  7,5 %  7,5 %  1 000
 Nye Bodø Travbane AS  Bodø  3,0 %  3,0 %  376 500
 Sum     377 500

 Tilknyttede selskap
 Rissa Hestesportsenter AS  Rissa, Fosen  25,0 %  25,0 %  150 000
 Sum     150 000

Note 14 Lån til forbund / lag 2020 2019

 Totonor  1 000 000  1 000 000
 Haugaland Travlag  770 000  770 000
 Leangtravets Eiendom AS (Div lån til travselskap / forbund)  0  50 000
 Sum  1 770 000  1 820 000

Note 15 Fordring Norsk Rikstoto 2020 2019

 Konsernkonto Norsk Rikstoto  34 107 527  3 106 471
 Fordringer  55 777 721  14 237 647
 Sum  89 885 248  17 344 118
 
  Det er opprettet et flerkontosystem hvor Norsk Rikstoto er innehaver av hovedkonto mot bank. Deler av Det 

Norske Travselskaps bankinnskudd inngår i flerkontosystemet til Norsk Rikstoto, og er klassifisert som fordring 
Norsk Rikstoto i regnskapet. Deltakerne i kontosystemet er solidarisk ansvarlige overfor banken.

Note 16 Andre kortsiktige fordringer 2020 2019

 Forskuddsbetalte kostnader  214 898  309 888
 Andre fordringer  658 075  818 915
 Sum  872 973  1 128 802
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Note 17 Bankinnskudd og bundne midler 2020 2019

 Bundne midler skattetrekk  665 443  752 353
 Bundne midler fond  201 616  185 871
 Bankinnskudd Hesteeiere.no  85  177 134
 Kontingent travlag  138 752  53 898
 Sum  1 005 896  1 169 256

Note 18 Diverse fond i mellomregning 2020 2019

 DNTs Understøttelsesfond  3 067 130  3 458 213
 Avlsfond  8 909 000  2 369 100
 Investeringstilskudd baner  4 900 000  0
 Axel Jensens Fond  63 802  63 799
 Lars Laumbs Fond  12 000  12 000
 Jacob Meyers Fond  85 824  85 593
 Karsten Buers Fond  188 297  187 640
 Johs Thues Fond  100 154  100 295
 DNTs støttefond for travtrenere  153 275  177 766
 Garanti innskudd trenere  140 000  180 000
 Sum  17 619 482  6 634 406

Note 19 Gjeld til kredittinstitusjoner 2020 2019

 Annen bankgjeld
 Kassekreditt DNB  16 000  21 144
 Betalingsgaranti i favør av Skatt Sør  0  550 000

 Selskapet har en kortsiktig rammekreditt på 8 000 000 i DNB. Som sikkerhet for kreditt har DNB
 tatt pant i Det Norske Travselskaps aksjer i Bjerke Travbane Eiendom AS.

  2020  2019
 Bokført verdi av pantsatte aksjer  36 518 350  36 518 350

Note 20 Øvrig langsiktig gjeld 2020 2019

 Norsk Rikstoto (Refinansiering Bergen Travpark AS)  10 000 000  15 000 000
 Sum  10 000 000  15 000 000

 Herav forfall senere enn fem år fra balansedato  0  5 000 000

Note 21 Omsetning mellom konsernselskaper Salg til nærstående parter  Kjøp fra nærstående parter

 Datterselskap  463 458 3 591 852
 Sum  463 458 3 591 852

Note 22 Annen kortsiktig gjeld 2020  2019

 Hesteeiere.no  0  176 650
 Feriepenger  1 066 070  1 200 256
 Premiesjansen  1 668 000  5 042 450
 Påløpte kostnader  3 998 710  1 416 979
 Gjeld til baner og hesteeiere  614 070  1 068 889
 Annen kortsiktig gjeld  942 270  842 660
 Sum  8 289 120  9 747 882
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Note 23 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

  DNT har kausjonert til fordel for Nye Bodø Travbane AS for et lån i Nordea Bank med kr 8 000 000.  
Nye Bodø Travbane AS har betalt avdrag slik at kausjonsansvaret er redusert tilsvarende og er  
pr 31.12.2020 på kr 210 748.  
 
Videre har DNT en negativ pantsettelse. Det vil si at de ikke kan foreta større investeringer, låneopptak, 
pantsettelse eller salg av aktiva på over kr 10 000 000 uten samtykke fra DNB.  
 
Aksjene i Bjerke Travbane Eiendom AS er stillet som sikkerhet for ethvert mellomværende.  
Aksjene er pr 31.12.2020 bokført til kr 36 518 350.

Note 24 Finansiell risiko

 Covid-19:
  Med bakgrunn i myndighetenes restriksjoner som følge av lokale smitteutbrudd, har det blitt avlyst kjøredager i 

begynnelsen av 2021, som har medført tapt omsetning for Norsk Rikstoto. Ved avleggelsen av årsregnskapet er 
det fremdeles knyttet usikkerhet til om det vil oppstå nye smitteklynger som kan føre til stengt virksomhet ved 
travbanene. Dette vil i så fall påvirke inntektssiden negativt.

 Spill- og tapsgrenser:
  Etter at de første spillerne hos Norsk Rikstoto nådde taket for sine spill- og tapsgrenser sent i januar, har 

spillomsetningen falt markant. Først i henhold til de beregninger Norsk Rikstoto hadde forutsett, deretter noe 
mer enn de beregningene som lå til grunn. Den videre utvikling av dette i 2021 er vanskelig å forutse.

 Spillproduktet:
  De første månedene av 2021 har hatt dårlig fyllingsgrad i løpene, og ofte med store favoritter som har innfridd. 

Lave utbetalinger i spillet og et generelt dårligere spillprodukt enn ønskelig, fører også til fallende omsetning og 
vil kunne påvirke finansieringen negativt.
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DET NORSKE TRAVSELSKAPS UNDERSTØTTELSESFOND
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2020 2019

Mulkter 263 100 441 500
Sum driftsinntekter 263 100 441 500

Tilskudd NTTFs pensjonsordning 235 639 156 499
Tilskudd samarbeidende organisasjoner 227 500 555 000
Erstatninger 49 071 57 858
Ulykkesforsikringer 153 699 97 274
Dommerprosjekt 0 220 659
Sum driftskostnader 665 909 1 087 290

Driftsresultat -402 809 -645 790

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 11 725 50 733
Resultat av finansposter 11 725 50 733

Årets resultat -391 084 -595 057

DET NORSKE TRAVSELSKAPS UNDERSTØTTELSESFOND
BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER 2020 2019

Fordringer
Mellomregning DNT 3 067 130 3 458 214
Sum fordringer 3 067 130 3 458 214

SUM EIENDELER 3 067 130 3 458 214

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 3 067 130 3 458 214
Sum egenkapital 3 067 130 3 458 214

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 067 130 3 458 214
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DET NORSKE TRAVSELSKAP – KONSERN
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2020 2019

Tilskudd Norsk Rikstoto  1  156 437 890  76 909 173
Provisjonsinntekt  2  56 666 839  55 365 898
Leieinntekter  3  16 655 441  20 113 559
Innbetalte premier  4  141 549 019  173 762 865
Innbetalte oppdretterpremier  4  16 985 882  20 851 544
Innskudd premiesjansen   3 374 450  4 752 000
Innskudd klasseløp   11 383 070  10 777 355
Premiefond Norsk Rikstoto  4  0  5 988 630
Andre inntekter  5  36 071 752  50 973 310
Sum driftsinntekter   439 124 344  419 494 334

Utbetalte premier  4  159 642 000  214 549 500
Utbetalte oppdretterpremier  4  19 338 840  26 062 740
Premiefond Norsk Rikstoto  4  29 000 000  0
Gjenstandspremier   2 229 470  8 926 918
Mønstringsløp   3 275 000  9 908 000
Storløpstilskudd   260 000  540 000
Arrangementstilskudd   1 375 352  1 359 221
Løpskostnader   4 658 180  2 985 654
Avlsrelaterte tiltak   14 010 000  0
Investeringstilskudd baner   7 000 000  0
Lønnskostnader  6, 7  51 151 675  63 469 328
Avskrivning  8  13 387 029  15 666 402
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler   198 744  15 353 511
Andre driftskostnader  6, 9  56 923 059  76 975 758
Sum driftskostnader   362 449 349  435 797 033

Driftsresultat   76 674 995  -16 302 699

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter   1 419 345  2 218 121
Andre finansinntekter   353 364  358 351
Rentekostnader   4 130 695  5 428 163
Andre finanskostnader   408 127  503 797
Resultat av finansposter   -2 766 114  -3 355 488

Ordinært resultat før skattekostnad   73 908 881  -19 658 187

Skattekostnad på ordinært resultat  10  -278 920  -8 349

Årets resultat  15  74 187 801  -19 649 838
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DET NORSKE TRAVSELSKAP – KONSERN
BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER Note 2020 2019

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel   921 738  0
Sum immaterielle eiendeler   921 738  0

Varige driftsmidler
Bygninger og diverse anlegg  8  227 463 530  226 243 634
Maskiner og anlegg  8  1 013 776  7 680 022
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  8  21 743 962  23 341 755
Sum varige driftsmidler   250 221 268  257 265 412

Finansielle anleggsmidler
Lån til baner og leietakere  11  140 000  880 000
Lån til forbund og lag  12  1 770 000  1 820 000
Andre investeringer  12  642 500  642 500
Sum finansielle anleggsmidler   2 552 500  3 342 500

Sum anleggsmidler   253 695 506  260 607 911

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning   360 507  1 013 639

Fordringer
Fordring Norsk Rikstoto  13  101 641 338  19 873 345
Andre fordringer   10 326 279  9 265 909
Sum fordringer   111 967 617  29 139 254

Bankinnskudd, kontanter o.l.  14  50 990 879  47 161 706

Sum omløpsmidler   163 319 003  77 314 600

SUM EIENDELER   417 014 509  337 922 511
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DET NORSKE TRAVSELSKAP – KONSERN
BALANSE PR. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Øremerket kapital  15  760 269  760 269
Annen egenkapital  15  93 319 753  21 244 475
Minoritetsinteresse  15  7 769 835  5 866 936
Sum opptjent egenkapital   101 849 858  27 871 680

Sum egenkapital   101 849 858  27 871 680

GJELD

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt  10  7 574 205  7 877 058
Sum avsetning for forpliktelser   7 574 205  7 877 058

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner  16  103 921 702  105 767 957
Langsiktig gjeld samarbeidende selskaper  16  14 050 000  19 350 000
Diverse fond i mellomregning  17  21 834 972  8 774 103
Sum annen langsiktig gjeld   139 806 675  133 892 061

Kortsiktig gjeld
Trekk konsernkonto, Norsk Rikstoto  13  0  2 156 556
Gjeld til kredittinstitusjoner   16 000  21 144
Gjeld samarbeidende selskaper   8 486 197  62 194
Leverandørgjeld   5 126 775  14 033 236
Hesteeierinnskudd   14 215 362  14 102 150
Skyldige premier   17 154 357  12 812 760
Skyldige oppdretterpremier   1 891 501  628 743
Betalbar skatt   945 671  0
Skyldig offentlige avgifter   3 754 240  5 032 371
Annen kortsiktig gjeld  18  116 193 669  119 432 558
Sum kortsiktig gjeld   167 783 772  168 281 712

Sum gjeld   315 164 651  310 050 830

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   417 014 509  337 922 511

Oslo 25. mars 2021
Styret i Det Norske Travselskap

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Roy Kristiansen
Styremedlem
Ansattes representant

Jenny Linnea Ernström
Styremedlem
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DET NORSKE TRAVSELSKAP – KONSERN
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2020 2019

 +/- Resultat før skattekostnad  73 908 881  - 19 658 187
 - Periodens betalte skatt  0  0
 +/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  0  0
 + Ordinære avskrivninger  13 387 029  15 666 402
 + Nedskrivning anleggsmidler  0  15 353 511
 +/- Endring varelager  653 132  211 772
+/- Endring fordringer baner  740 000  784 381
+/- Endring fordring Norsk Rikstoto  - 81 767 993  15 366 978
+/- Endring leverandørgjeld  - 8 906 461  7 423 689
+/- Endring hesteierinnskudd  113 212  562 795
+/- Endring skyldige premier  4 341 597  - 5 881 066
+/- Endring skyldige oppdretterpremier  1 262 758  - 59 932
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter  25 701 793  - 32 898 293
 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  29 433 948  - 3 127 950

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0  26 056 472
 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler  0  0
 - Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  0  0
 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  - 16 296 820  - 16 005 966
 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  - 16 296 820  10 050 506

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  0  0
 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  - 7 146 255  - 35 288 729
 +/- Netto endring i kassekreditt  - 5 144  - 272 022
 +/- Netto endring trekk konsernkonto, Norsk Rikstoto  - 2 156 556  34 764
 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  - 9 307 955  - 35 525 987

= Netto endring i kontanter og kontantekv.  3 829 173  - 28 603 431
+ Beholdning av kontanter og kontantekv. 01.01.  47 161 706  75 765 137
= Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12.  50 990 879  47 161 706
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DET NORSKE TRAVSELSKAP – KONSERN
NOTER

Konsernregnskapet består av morselskapet Det Norske Travselskap med datterselskapene Bjerke Travbane Eiendom AS, 
Sørlandets Travpark AS, Travparken Eiendom AS, Bergen Travpark AS, Bergen Travpark Treningssenter AS, Travparken 
Servering AS, Bergens Traverbane AS og Norsk Trav AS.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger 
til god regnskapsskikk.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

Inntektsføring av tilskudd skjer i takt med aktiviteten. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

Note 1 Tilskudd fra Norsk Rikstoto 2020 2019

 Driftstilskudd DNT  149 437 890  48 179 173
 Driftstilskudd Norsk Trav AS  7 000 000  0
 Premietilskudd  0  28 730 000
 Sum  156 437 890  76 909 173

Note 2 Provisjon fra Norsk Rikstoto 2020 2019

 Bjerke Travbane AS  0  31 480 029
 Norsk Trav AS  33 926 912  0
 Bergen Travpark AS  12 601 010  12 875 562
 Sørlandets Travpark AS  10 138 917  11 010 307
 Sum  56 666 839  55 365 898

Note 3 Leieinntekter 2020 2019

 Leieinntekter Bjerke Travbane Eiendom AS  11 429 845  12 409 477
 Leieinntekter Sørlandets Travpark AS  1 978 641  1 964 718
 Leieinntekter Norsk Travsportsenter AS  0  796 715
 Leieinntekter Bergen Travpark Treningssenter AS  1 199 142  1 662 470
 Leieinntekter Travparken Servering AS  0  1 533 625
 Leieinntekter Bergens Traverbane AS  1 826 425  1 501 862
 Festeavgifter Bjerke Travbane Eiendom AS  221 388  244 692
 Sum  16 655 441  20 113 559
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Note 4 Premier 2020 2019

 Premiematrise fra NR  138 015 162  168 379 435
 Premier innbetalt fra baner  3 533 857  5 383 430
 Innbetalte premier  141 549 019  173 762 865
 Premier storløp og unghest inkludert i driftstilskudd NR  0  14 709 329
 Premier overført fra premiefond NR  0  2 846 991
 Innbetalte premier inkl innbetalt via driftstilskudd NR  141 549 019  191 319 185
 Premier premiesjansen  3 847 500  3 960 000
 Premier finansiert av baner i konsernet  913 000  3 562 101
 Premier finansiert av DNT  13 332 481  15 708 214
 Premier til hesteeiere  159 642 000  214 549 500

  2020 2019
 Premier V75  63 318 000  86 901 000
 Premier V76 / V75B  15 742 000  25 455 500
 Premier hverdagstrav  80 582 000  102 193 000
 Utbetalte premier  159 642 000  214 549 500

 Antall kjøredager  367  446
 Antall kjørte løp  2 852  3 514

 Oppdretterpremier 2020 2019

 Oppdretterpremier premiematrise fra NR  16 561 819  20 205 532
 Oppdretterpremier fra banene  424 063  646 012
 Innbetalte oppdretterpremier  16 985 882  20 851 544
 Oppdretterpremier storløp og unghest inkludert i driftstilskudd NR  0  1 765 119
 Oppdretterpremier overført fra premiefond NR  0  341 639
 Innbetalte oppdretterpremier inkl innbetalt via driftstilskudd NR  16 985 882  22 958 302
 Oppdretterpremier premiesjansen  643 500  792 000
 Oppdretterpremier finansiert av baner i konsernet  109 560  427 452
 Oppdretterpremier klasseløp finansiert av DNT  1 599 898  1 884 986
 Utbetalte oppdretterpremier  19 338 840  26 062 740

 Premiefond Norsk Rikstoto 2020 2019

 Det Norske Travselskap  0  3 188 630
 Bjerke Travbane AS  0  2 800 000
 Overførte midler fra premiefond Norsk Rikstoto  0  5 988 630

 Det Norske Travselskap  22 000 000  0
 Norsk Trav AS  7 000 000  0
 Overførte midler til premiefond Norsk Rikstoto  29 000 000  0

Note 5 Andre inntekter 2020 2019

 Reise- / løpstilskudd V75, V76 og V65  1 300 100  2 520 300
 Sponsor / reklameinntekter  4 929 478  6 330 376
 Inntekter avl og sertifisering  6 280 690  6 880 972
 Inntekter sport  1 357 628  2 563 280
 Inntekter auksjon  562 470  1 852 926
 Bidrag avskrivning / finans  2 288 879  2 214 698
 Øvrige inntekter  19 352 507  28 610 758
 Sum  36 071 752  50 973 310
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Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 2020 2019

 Lønninger  39 967 099  50 601 334
 Arbeidsgiveravgift  6 066 822  7 872 772
 Pensjonskostnader  2 821 065  2 603 916
 Andre ytelser  1 332 441  1 695 078
 Andre personalkostnader  964 248  696 228
 Sum  51 151 675  63 469 328
 
 Antall årsverk sysselsatt 73,5 84,6

 Ytelse til ledende personer  Generalsekretær  Styret
 Lønn og honorarer *  1 007 246  580 000
 Andre godtgjørelser  8 336  470 297
 Pensjonsutgifter  72 420

 *Generalsekretær har en årslønn på 995 000, og har en avtale om etterlønn i 9 måneder ved fratredelse.

 Revisor
 Kostnadsført til revisor fordeles på følgende måte:
 Lovpålagt revisjon inkl utarbeidelse av regnskap  1 002 814
 Andre attestasjonstjenester inkl utarbeidelse av regnskap mv.  1 260 354
 Annen bistand  284 445

Note 7 Pensjon

  Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 8 Varige driftsmidler

  Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. 
Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

  Bygninger / Maskiner / Driftsløsøre Totalt
  div anlegg anlegg m.v.
 Anskaffelseskost 1.1.  490 920 658  8 737 052  54 355 213  554 012 923
 Tilgang kjøpte driftsmidler  11 141 460  41 122  5 114 238  16 296 820
 Avgang  2 686 880  5 963 311  901 533  9 551 724
 Anskaffelseskost 31.12.  499 375 238  2 814 863  58 567 918  560 758 019
 Oppskr.før 1.1.  41 952 419  0  0  41 952 419
 Avskrivninger 1.1.  249 469 625  18 780 097  33 811 979  302 061 701
 Avgang avskrivninger  0  0  0  0
 Akkumulerte avskrivninger  299 651 067  1 800 695  36 289 399  337 741 161
 Årets nedskrivninger  14 213 060  392  534 557  14 748 009
 Bokført verdi 31.12.  227 463 530  1 013 776  21 743 962  250 221 268

 Årets avskrivninger  7 533 769  1 225 689  4 630 328  13 387 029

 Økonomisk levetid  5–50 år  5–10 år  3–10 år
 Avskrivningsplan  2–20 %  10–20 %  10–33 %
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Note 9 Andre driftskostnader 2020 2019

 Ponni rekruttering  404 869  595 533
 Travskoler  0  687 000
 Blodtyping og forsikring hester  1 179 513  1 093 478
 Tilskudd tilsluttede og samarbeidende organisasjoner  3 008 645  6 614 057
 DU midler - nyinvesteringer  0  1 000 000
 Reisetilskudd hester/kusker, V75, V76 og V65  1 300 100  2 442 325
 Andre bidrag / tiltak inkl "Til start"  1 310 034  4 723 876
 Vedlikehold eiendommer  6 721 512  7 828 720
 Drift og vedlikehold  2 317 937  7 278 213
 Honorarer  9 624 960  7 405 447
 Kontor- og datakostnader  5 918 119  6 655 587
 Forsikringer  1 852 255  965 238
 Markedsføring  1 988 216  4 030 305
 Møte- og reisekostnader  1 738 970  4 128 470
 Tap på fordringer  630 264  407 263
 Varekostnad  3 075 620  6 059 167
 Andre driftskostnader  15 852 046  15 061 079
 Sum  56 923 059  76 975 758

Note 10 Skatter

  For de skattepliktige enhetene kostnadsføres skatter når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til 
det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige 
inntekt) og endringer i netto utsatt skatt.

  2020 2019
 Årets skattekostnad består av:
 Betalbar selskapsskatt  945 671  0
 Brutto endring utsatt skatt i balansen  - 1 224 591  - 8 349
 Årets totale skattekostnad  - 278 920  - 8 349

 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt  2020  2019

 Forskjeller som utlignes:
 Fordringer  - 975 011  - 20 027 587
 Varige driftsmidler  18 695 803  13 933 049
 Oppskriving tomt  0  0
 Gevinst- og tapskonto  - 1 067 849  3 837 396
 Pensjonsforpliktelser  0  0
 Pensjonsmidler  0  0
 Avsetninger  - 500 000  - 500 000
 Korreksjonsinntekt  0  0
 Fremførbart underskudd  - 40 731 795  - 53 645 593
 Herav grunnlag utsatt skattefordel  22 735 458  19 614 405
 Sum grunnlag utsatt skatt  34 428 206  35 804 809
 Utsatt skatt  7 574 205  7 877 058
 Skattesats  22 %  22 %

Note 11 Lån til baner og leietakere 2020 2019

 Biri (usikret)  140 000  880 000
 Sum  140 000  880 000

 Herav forfall senere enn ett år fra balansedato  0  140 000
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Note 12 Aksjer og andeler

 Andeler Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Bokført verdi
 Momarken Toto AS  Mysen  7,5 %  7,5 %  1 000
 Rissa Hestesportsenter AS  Rissa, Fosen  25,0 %  25,0 %  150 000
 Nye Bodø Travbane AS  Bodø  3,0 %  3,0 %  376 500
 Andre investeringer     115 000
 Sum aksjer og andeler     642 500

 Lån til forbund og lag    2020  2019

 Totonor AS    1 000 000  1 000 000
 Lån forbund / lag    770 000  820 000
 Sum    1 770 000  1 820 000

Note 13 Fordring Norsk Rikstoto 2020 2019

 Konsernkonto Norsk Rikstoto  45 038 905  5 635 698
 Fordringer Norsk Rikstoto  56 602 434  14 237 647
 Sum fordringer Norsk Rikstoto  101 641 339  19 873 346
 Trekk på konsernkonto Norsk Rikstoto  0  2 156 557
 Netto gjeld / fordring konsernkonto Norsk Rikstoto  45 038 905  3 479 141

  Det er opprettet et flerkontosystem hvor Norsk Rikstoto er innehaver av hovedkonto mot bank. Deler av 
konsernets bankinnskudd inngår i flerkontosystemet til Norsk Rikstoto, og er klassifisert som fordring Norsk 
Rikstoto i konsernregnskapet. Deltakerene i kontosystemet er solidarisk ansvarlige overfor banken.

Note 14 Bankinnskudd og bundne midler 2020 2019

 Bundne midler skattetrekk  2 329 552  2 615 565
 Bundne midler fond  201 616  185 871
 Bundne midler depositum  46 549  46 412
 Bankinnskudd Hesteeiere.no  85  177 134
 Kontingent travlag  138 752  53 898
 Andre bankinnskudd  48 274 326  44 082 827
 Sum  50 990 879  47 161 706

Note 15 Egenkapital
  Øremerket Annen Minoritets-
  egenkapital egenkapital interesse Sum

 Egenkapital 31.12.2019  760 269  21 244 475  5 866 936  27 871 680

 Endringer i året
 Årets resultat   72 284 902  1 902 899  74 187 801
 Øvrige endringer   - 209 621   - 209 621

 Egenkapital 31.12.2020  760 269  93 319 754  7 769 835  101 849 858
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Note 16 Langsiktig gjeld

 Pantelån 2020 2019

 DNB  78 829 595  78 829 595
 SR Bank  25 092 107  26 938 363
 Sum  103 921 702  105 767 958

 Herav forfall senere enn fem år fra balansedato  94 191 805  91 151 272

 Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld
 Bygninger og diverse anlegg  227 463 530  226 243 634

 Langsiktig gjeld samarbeidende selskap  2020  2019

 Norsk Rikstoto  14 050 000  19 350 000
 Sum  14 050 000  19 350 000

 Herav forfall senere enn fem år fra balansedato  2 550 000  7 850 000

Note 17 Fond i mellomregning 2020 2019

 DNTs understøttelsesfond  3 067 130  3 458 213
 Avlsfond  8 909 000  2 369 100
 Investeringstilskudd baner  4 900 000  0
 Sørlandets Travparks understøttelsesfond  755 863  725 414
 Bergen Travparks understøttelsesfond  0  1 414 283
 Bergens Traverbanes understøttelsesfond  3 459 627  0
 Axel Jensens Fond  63 802  63 799
 Lars Laumbs Fond  12 000  12 000
 Jacob Meyers Fond  85 824  85 593
 Karsten Buers Fond  188 297  187 640
 Johs Thues Fond  100 154  100 295
 DNTs støttefond for travtrenere  153 275  177 766
 Garantiinnskudd trenere  140 000  180 000
 Sum  21 834 972  8 774 103

Note 18 Annen kortsiktig gjeld 2020 2019

 Hesteeiere.no  0  176 650
 Avsatte DU-midler  441 500  896 500
 Feriepenger  4 193 685  5 013 515
 Premiesjansen  1 668 000  5 042 450
 Forskudd fra kunder  100 000 000  100 029 883
 Påløpte kostnader, periodiseringer og andre tidsavgrensinger  4 436 859  1 806 563
 Gjeld til baner og hesteeiere  614 070  1 068 889
 Annen kortsiktig gjeld  4 839 555  9 024 819
 Sum  116 193 669  119 432 558

Note 19 Kausjonsansvar

  DNT har kausjonert til fordel for Nye Bodø Travbane for et lån i Nordea Bank med kr 8 000 000. 
Nye Bodø Travbane AS har betalt avdrag slik at kausjonsansvaret er redusert tilsvarende og pr 31.12.20 
på kr 210 748. 
 
Videre har DNT en negativ pantsettelse. Det vil si at de ikke kan foreta større investeringer, låneopptak, 
pantsettelse eller salg av aktiva på over kr 10 000 000 uten samtykke fra DNB.

  Aksjene i Bjerke Travbane Eiendom AS er stillet som sikkerhet for ethvert mellomværende.  
Aksjene er pr 31.12.2020 bokført til kr 36 518 350.
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Note 20 Finansiell risiko

 Covid-19:
  Med bakgrunn i myndighetenes restriksjoner som følge av lokale smitteutbrudd, har det blitt avlyst kjøredager i 

begynnelsen av 2021, som har medført tapt omsetning for Norsk Rikstoto. Ved avleggelsen av årsregnskapet er 
det fremdeles knyttet usikkerhet til om det vil oppstå nye smitteklynger som kan føre til stengt virksomhet ved 
travbanene. Dette vil i så fall påvirke inntektssiden negativt.

 Spill- og tapsgrenser:
  Etter at de første spillerne hos Norsk Rikstoto nådde taket for sine spill- og tapsgrenser sent i januar, har 

spillomsetningen falt markant. Først i henhold til de beregninger Norsk Rikstoto hadde forutsett, deretter noe 
mer enn de beregningene som lå til grunn. Den videre utvikling av dette i 2021 er vanskelig å forutse.

 Spillproduktet:
  De første månedene av 2021 har hatt dårlig fyllingsgrad i løpene, og ofte med store favoritter som har innfridd. 

Lave utbetalinger i spillet og et generelt dårligere spillprodukt enn ønskelig, fører også til fallende omsetning og 
vil kunne påvirke finansieringen negativt.
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Slippet i Sikkilsdalen. Foto: Eirik Stenhaug.
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