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Det Norske Travselskap 

Styremøte nr. 1/13 – 18.01.13 

Radisson Blu Oslo Plaza 
 

 

 

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Evelyn 

Stillerud og Odd Erik Wølner. 

 

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marion V. Ekhaugen.  

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Saker til behandling: 

S 1-1/13 Styreprotokoll nr. 12/12.  

 

 

Styrets vedtak: 

Styreprotokoll nr. 12/12 ble godkjent. 

 

 

S 2-1/13 Omstrukturering/effektivisering av norsk travsport.  

Generalsekretær Rune E. Gustavsen orienterte styret om utviklingen i prosjektet.  

Odd Erik Wølner fremla en presentasjon som skal vises i DNT/NR fellesstyremøte  

19. januar 2013. 

Forslag til organisering og mandat for prosjekt «Banedrift»  

Prosjekteier og oppdragsgiver: Styret i DNT 

Styringsgruppe: Rune E. Gustavsen, Odd Erik Wølner, Sven-Tore Jacobsen 

Prosjektleder: Kim Are Sveen 

Prosjektgruppe: 

 DS daglig leder:     Kjetil Olsen 

 DS styreleder:     Svein Morten Buer 

 Forbundsleder:     Ulf Johansen 

 Sportssjef DS:     Kjeld Henning Sandem 

 Driftsleder DS:     Birgitte Vik 

 Representant for  de tillitsvalgte ved banene: Eirik Stenhaug 

Prosjektets mål: Prosjektet skal finne fram til og anbefale den optimale 

organiseringen av banedrift , tjenester, løpsarrangementer og andre verdiøkende 



Endelig protokoll Side 2 av 8 

 

aktiviteter for travsporten i Norge mhp kostnadseffektivitet og tilbud om tilgang til 

treningsfasiliteter på totobanene for de aktive i sporten.   

Mandat: Prosjektet skal utrede forskjellige alternative modeller for regionalisering av 

banedriftsapparatet, anbefale en løsning og komme med forslag til framdrifts- og 

implementeringsplan 

  Følgende skal utredes: 

 Styringsmodell og rapporteringslinjer 

 Roller, ansvar og myndighet på «Banedriftskontoret», regionbaner og tilhørende 

baner 

o Herunder offensive salg og markedstiltak lokalt/regionalt/sentralt 

 Bemanning og kostnadseffekter 

o Det skal lages et forslag til standard bemanning både på regionbanen og 

tilhørende baner 

 Kostnadsgevinstene skal kvantifiseres i de forskjellige modellene 

 Tilgang til treningsfasiliteter skal spesifiseres 

 Kompetansekrav i de forskjellige i rollene 

 

Styrets vedtak: 

Styret diskuterte status i prosjektet. Det etableres et prosjekt benevnt «Banedrift» 

med ovennevnte struktur. 

 

 

S 3-1/13 Varemerket «TEKNO ODIN». 

Generalsekretær Rune E. Gustavsen har mottatt brev fra Patentstyret med 

oversendelse av varemerkeinnehavers kommentarer til DNTs innsigelse på 

varemerkeregistreringen.  

 

Styrets vedtak: 

Det er prinsipielt svært viktig at Det Norske Travselskap, norske travbaner og Norsk 

Rikstoto har anledning til å kunne profilere / promotere travarrangement ved hjelp 

av aktuelle hester og personer uten at det skal påføre travsporten kostnader fra 

personer, hesteeiere, rettighetshavere etc.  

Saken oversendes til DNTs lovutvalg. 

 

S 4-1/13 Årets oppdretterbragd. 

Saken er unntatt offentlighet.  

 

Styrets vedtak: 

Unntatt offentlighet. 
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S 5-1/13 Dopingsak Cadeau K. 

Hesten Cadeau K. avla positiv dopingprøveda det ble påvist betametason i en 

dopingprøve uttatt etter at hesten vant 1. løp på Harstad Travpark 28. oktober 2012.  

 

Styrets vedtak: 

Starten med Cadeau K v/ Kauko Saarela på Harstad Travpark 28. oktober  

2012 var et brudd på DNTs dopingreglement § 2,1a) i det hesten avla positiv 

dopingprøve med hensyn på betametason etter løpet. Saken anmeldes til 

DNTs domskomite. Anmeldelse utferdiges av administrasjonen. 

   

 

 

Orienteringssaker fra styret 

- TV- og mediestrategi for hestesporten i Norge 

  Odd Erik Wølner fremla en presentasjon som skal vises i DNT/NR  fellesstyremøtet  

   19. Januar 2013. Presentasjonen ble godkjent etter mindre justeringer. 

- Eiendomsutvikling i norsk travsport 

             Generalsekretær Rune E. Gustavsen fremla en presentasjon som skal vises i DNT/NR      

              fellesstyremøtet 19. Januar 2013. Presentasjonen ble godkjent etter mindre justeringer. 

-  Formål i norsk travsport 

Vedlagt følger dokumentet «Hva betyr formålet i norsk travsport»,  Styret presiserte 

beskrivelsen av hva formålet i norsk travsport er jfr. strategiplan Trav 2015.  

Kort definisjon: Travsportens formål er å sikre en positiv utvikling for travhesten og sportens  

aktører gjennom å bidra til ivaretagelse av alle ledd i næringens verdikjede. 

 

- Atle Hamre 

  Styret tok dommen i Oslo Tingrett til etterretning. 

- Intern kommunikasjon styret/administrasjon 
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Orienteringssaker fra administrasjonen 

- Status Hest 

- Plassering Nye Leangen 

  Generalsekretær Rune E. Gustavsen orienterte om status for Nye Leangen. 

 

 

 

- Avreging mønstringsløp 

  Administrasjone la frem et dokument som viste hvordan avregningen av mønstringsløpene 

  blir gjennomført. I 2012 gjennomførte 48,5 % av 2-åringene mønstringsløp. 

- Lokalkjøringer 

  Administrasjonen la frem refaratet fra arbeidsgruppen som ble nedsatt på Landsrådet i 

  oktober 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 18.01.13 

 

 

Marion V. Ekhaugen        Rune E. Gustavsen 

Sekretær         Generalsekretær 
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Styret i DNT: 

 

 

Atle Larsen    Tove Paule    Carl Petter Brun 

Styreleder    Nestleder 

 

 

 

 

Sven-Tore Jacobsen   Elin Bergseth    Evelyn Stillerud 

            

            

            

             

Odd Erik Wølner          
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Oppfølging av saker: 

 

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,  

SS = Sportssjef 

Saksnr.: Sak:         Frist:      

Adm.  Status Hest                 Alle møter 

oppgaver______________________________________________________________________ 

 

S 2-11/11 Strategi for dyrevelferd – BHVL      

oppf.              

 

Adm.  Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV   15.03.13 

oppgaver             

 

Adm. Reglementsrevidering/aldersbestemmelser    15.03.13 

Oppgaver             

 

Adm. Ungdomsorganisasjon – OS                  01.05.13 

oppgaver   __________________________________________________________ 

 

S 3-3/12 Benchmarke regnskapskostnadene – GS    01.05.13 

oppf._________________________________________________________________________ 

 

S 7-7/12 Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS  01.05.13 

oppf.            _   
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Hva betyr formålet i Norsk Travsport? 

Begrepet formålet blir stadig brukt i drøftinger når ressursene i travet skal fordeles. Noen 

mener det betyr pengepremier til de aktive eiere, andre mener begrepet har en vesentlig 

bredere betydning. Det er viktig at dette begrepet har en entydig definisjon, slik at alle vet 

hva man snakker om når begrepet benyttes. 

Ved å gå inn i gjeldende strategiplan, (som styret skal levere på) er det lett å observere at 

formålet er et ganske vidt begrep. 

Nedenunder er det kopiert fra strategiplanen hva gjelder visjon og verdigrunnlag, det 

bekrefter hva som er sagt ovenfor. 

1 Visjon for DNT  
”DNT - en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten 

i sentrum” 

 

3 Verdigrunnlag  
Travsporten skal være konkurransebasert. Den skal preges av opplevelse, tillit, fair play og 
skikkelighet.  
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 

virksomhet
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Av overstående og ytterligere bruk av strategiplanen kan man oppsummere noen punkter. 

DNT skal gjennom sin virksomhet bidra til: 

 Omsorg og velferd for hesten må bunne i det som er et samlebegrep; dyrevelferd 

(som også er et begrep uten klar definisjon) 

 Sikre og utvikle en troverdig, verdiskapende og nyttig næring. Det omfatter bidrag i 

hele verdikjeden. 

 Utvikle sporten og skape interesse rundt vår virksomhet. Sikre rekruttering i alle ledd. 

 Utvikle og drive en kompetent og rasjonell administrasjon med høy produktivitet. 

 Sikre kompetansen i alle ledd som har med sportens utvikling å gjøre. 

 Sikre gode arrangementer for publikum og hesteeiere, trenere og kusker gjennom 

kompetente funksjonærer i alle ledd. 

 Opprettholde gode trenings- og konkurransearenaer. 

 Sikre pengepremier til de aktive for å opprettholde motivasjonen for å drive sporten 

og derigjennom ivareta hestens betydning for vår historie og kulturarv. 

Det kan sikkert legges til flere punkter uten at det nødvendigvis sikrer formålet. 

I et forsøk på å lage en kort definisjon på formålet: 

”Travsportens formål er å sikre en positiv utvikling for travhesten og sportens aktører 

gjennom å bidra til ivaretakelse av alle ledd i næringens verdikjede.” 

Hvordan sportens økonomiske ressurser fordeles overlates til budsjettet som må sikre at 

disse ivaretar overstående punkter. Det betyr i praksis at vi må prioritere noe ulikt fra år til 

år for å at vi innenfor målperioden når fastsatte mål. 

 


