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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 6/21 

Microsoft Teams-møte 
6. mai 2021 

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. Ernström 
Roy Kristiansen og Erik Skjervagen (1. varamedlem). 
 
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og 
utviklingssjef Marius Lundstein.  
 
Regnskapsansvarlig Tove Skapalen deltok under sak 2-6/21.  
Direktør for innovajon og strategi i Norsk Rikstoto, Anne Stensrud Hognestad, deltok under O-sak 11. 
 
 
Saker til behandling: 

Sak 1-6/21  Protokoll nr. 5/21 
    

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 5/21 ble godkjent.  

 

Sak 2-6/21 Regnskap pr. 31.3.21 
  Administrasjonen presenterte regnskap pr. 31.3.21.  
 

Styrets vedtak: 
  Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.3.21 til orientering. 

 
 
Sak 3-6/21 Høringssvar: Handlingsplan for bevaring og utvikling av nasjonale hesteraser 

Det vises til orienteringssak 8-5/21 der styret ble orientert om handlingsplanen og 
den videre arbeidsprosessen. 
 
Arbeidsgruppens forslag til høringsuttalelse er behandlet sirkulært av DNTs 
Avlskomité.  
 
Administrasjonen presenterte arbeidsgruppens forslag, inkludert merknad fra DNTs 
Avlskomité. Høringsfristen er 10. mai.  
  
Styrets vedtak: 
Styret vedtok forslag til høringsuttalelse for handlingsplan for bevaring og utvikling 
av nasjonale hesteraser med Avlskomiteens merknad. 
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Sak 4-6/21  Søknad om opptak i Norsk Hestesenter - uttalelse 
Norsk Hestesenter (NHS) har bedt om en uttalelse fra DNT i forbindelse med at 
kaldblodsforeningen Veikle Balder har søkt om opptak i stiftelsen NHS. 
 
Administrasjonen presenterte sin vurdering av saken og forslag til uttalelse.   

 
Styrets vedtak: 

  Styret vedtok forslag til uttalelse overfor styret i Norsk Hestesenter. 

 

Sak 5-6/21  Finansiering av deltakelse i kuskemesterskap 
Det vises til orienteringssak 6-4/21: Brev fra Norsk Travamatørforening (NTAF), som 
blant annet omhandlet økt behov for støtte til finansiering av deltakelse i 
kuskemesterskap. 

   
  Styret ønsket noen ytterligere faktaopplysninger fra NTAF før endelig vurdering av  

saken.  
 
Styrets vedtak: 
Saken ble utsatt.  
 
 

Sak 6-6/21  Synergiserien 2025 
  Denne saken ble styrebehandlet sirkulært 16. april 2021.  
 

På vegne av et antall hingsteeiere og hingsteholdere har Elin Grøneng Tysland og Per-
Ole Tysland tatt initiativ til en «dugnad» for å skape optimisme i forkant av 
bedekningssessongen. Initiativet baserer seg på en ny løpsserie for treåringer etter 
følgende idé:  
 
Initiativet handler om å lage en dugnad hvor de fleste av travsportens aktører deltar 
med litt hver. Hingsteeieren gir 500 kroner for hvert fødte føll til en felles pott. Det 
samme gjør hingsteholderen. Oppdretteren må også bidra med 500 kroner per fødte 
føll. Trenere og kusker må innen en viss dato betale inn 500 kroner hver, dersom de 
skal kunne melde/kjøre en eller flere treåringer i disse løpene. Til sammen skal dette 
bidra til at det kan arrangeres minst fem løp for hver rase med en førstepremie på 
100 000 kroner.  
 
Målet er at dette initiativet skal stimulere alle ledd i hestenæringen; øke antall 
bedekninger, bedre oppdretternes forutsetninger for å få solgt sine avkom  - samt 
potensielt øke inntjeningen til eierne av unghestene. 
 
Administrasjonen har vurdert saken og hatt arbeidsmøte med initiativtakerne. 
Opplegget gjelder i første omgang for hopper som bedekkes i 2021 og som får føll i 
2022. Disse hestene vil være tre år i 2025 og kan delta i løpsserien som foreslås kalt 
«Syngergiserien 2025». DNTs del i prosjektet er noe administrasjon, samt en 
øremerking av noe premiemidler.  
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Styrets vedtak: 
Det fremlagte forslag til «Synergisserien 2025» støttes. Administrasjonen bes om å 

beslutte detaljene i prosjektet, samt å markedsføre det sammen med 

initiativtakerne. 

 

Sak 7-6/21  Møtekalender frem til DNTs generalforsamling 
Administrasjonen presenterte forslag til møtekalender for styret frem til DNTs 
generalforsamling 2021, inkludert møte i Landsråd.  
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok den foreslåtte møteplanen for ordinære styremøter og Landsråd fram 

til DNTs generalforsamling. 

  Møtekalender DNTs styre:  

• Fredag 11. juni (digitalt møte)  

• Torsdag 12. august (digitalt møte)  

• Fredag 3. september (Thon Hotel Arena, Lillestrøm) 

Møtekalender DNTs Landsråd: 

• Torsdag 17. juni (digitalt møte)  

 

Orienteringssaker:  

1. Covid-19  

2. Strategiplan Trav 2025  

3. Status Hest pr. 31.3.21 og 30.4.21  

4. Møte LMD angående ny konkurranseforskrift  

5. Klasseløpsauksjon 2021  

6. Avlswebinarer april 2021  

7. Referat fra møte i DU-utvalget 12.4.21  

8. Landsrådsmøte 20.4.21  

9. Møte i Nordisk Travkomité 27.4.21 og møte i UET 28.4.21  

10. Innavlsdempende tiltak, inkludert henvendelse til styret  

11. NRs innovasjonsarbeid 

12. Bjerke Travbane Eiendom AS 
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Oslo 6. mai 2021 
 

 
Styret i DNT 

 
 
 
Knut Weum        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 

 

Torstein Grande     Jenny L. Ernström             Roy Kristiansen 
Styremedlem       Styremedlem                             Ansattes representant 




