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        Det Norske Travselskap 
            Styremøte nr. 9/15 

                                            11.-12.desember 2015 
                                                      Losby Gods 

         Fredag kl. 10.00 - 17.30 
         Lørdag kl. 09.00 - 12.00  

               
 
Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Trygve Holtebekk, Inger-Louise Dølvik, Elin Bergseth, 
Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Trond Rønningen, Svein Norling 
 
Trygve Holtebekk ikke tilstede under sak 16, 17 og 19/15 
 
Tove Skapalen var tilstede under sak: 2-9/15 og 7-9/15 
Jan Hedrèn var tilstede under sak: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 25-9/15 
Anne Wangen var tilstede under sak: 6-9/15 og 9-9/15 
 
Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic 
 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Saker til behandling: 
 
 
Sak 1-9/15  Signering av protokoll fra 31.oktober 2015 
    

Styrets vedtak:        
Protokollen fra 31.oktober 2015 ble godkjent og signert.   

 
 
Sak 2-9/15  Regnskap pr. 31.10.15 
   Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. 
    

Styrets vedtak: 
   Styret tok regnskapet pr. 31.10.15 til orientering. Resultatet er bedre enn 
   budsjett.  
 
 
Sak 3-9/15  Ny travbane Midt-Norge 

Voldgiftssprosessen er igangsatt. DNTs Prosjektleder eiendom inkluderes  
i arbeidet med nødvendig arbeid relatert til de gjenstående tre alternativene 
for lokasjon av ny travbane i Midt-Norge. 

 
Styrets vedtak:  
Styret ber administrasjonen om å følge opp beslutningen om fremdrift 
vedrørende valg av lokalisering for ny travbane i Midt-Norge 

      (ref DNT-styrevedtak 22.08.15) 
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Sak 4-9/15  Forberedelse til diskusjonsmøte 10.02.16 
I forbindelse med det store fellesmøte initiert av Norsk Rikstoto har det  
i etterkant blitt diskutert hvem som skal delta. 
I forkant av nevnte møte vil det bli avholdt arbeidsmøte i DNT. 
 
Styrets vedtak:  
Styret ser positivt på innkallingen til fellesmøte/diskusjonsmøte 10.februar 
2016 i regi av NR. Styret kom med innspill til forberedelsesarbeidet som er  
i full gang. Styret ber administrasjonen foreta en henvendelse til NR hvor 
det anmodes om at hele DNT styret deltar på dette møtet. 

 
 
Sak 5-9/15  Brev og referat fra møte i Lovutvalget 23.-24.oktober 2015 

Brev og referat fra møte i Lovutvalget ble gjennomgått. Brevet inkluderte 
informasjon om prosessen videre vedrørende lovforslag. 

    
Styrets vedtak: 
Styret tok brev og referat fra Lovutvalget til etterretning. 

 
 
Sak 6-9/15  Endring utvalg dopingsaker 

Man ser behovet for å øke bemanningen i Utvalget for utredning av 
dopingsaker (UUD), da medlemmene må kunne rykke ut på kort varsel. 
Vanligvis to-tre medlemmer som benyttes i ett besøk. 
Saken ble behandlet på sirkulært styremøte 5.november 2015. 

 
Styrets vedtak:         
Styret vedtok at Utvalget for utredning av dopingsaker (UUD) kan økes til 
seks medlemmer, og at de får anledning til ta med eksterne personer med 
relevant spesialkompetanse ved behov. 

 
 
Sak 7-9/15  Budsjett 2016 

Tilsagnsbrev fra Norsk Rikstoto ble mottatt ettermiddagen før styremøtet, og 
det ble foretatt en gjennomgang av innholdet. Det sendes brev til alle 
forbund og travbaner vedrørende en tredje travskole. 
Det igangsettes en søkeprosess hvor banene må presentere sitt forslag til 
investeringer, drift, personell, mulige sponsorer etc. 

 
Alle sportssaker relatert til Budsjett 2016 blir behandlet som separate saker. 

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok DNTs budsjett for 2016 med et budsjettert overskudd på  
kr 1,7 mill, hvilket er på linje med de siste tre årene. Det etableres en tredje 
travskole i Norge hvor det er avsatt midler til etablering og drift. 
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Sak 8-9/15  Status Bjerkeutbyggingen  
   Status i Bjerkeutbyggingen ble diskutert. 

Styrearbeidet i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) har blitt formalisert ved at 
styreleder i BTE rapporterer til DNT v/DNT-styreleder. DNTs generalsekretær 
Rune E. Gustavsen har vært DNTs representant i BTE-styret. 
Med denne formaliseringen har således ikke Gustavsen lenger den samme 
funksjonen med styrevervet i BTE, og på basis av dette har Gustavsen bedt 
om å fratre fra nevnte styreverv. DNT-styret hadde forståelse for 
situasjonen og hadde ingen innsigelser mot Gustavsens umiddelbare 
fratreden. 

 
Styrets vedtak: 
Status i Bjerkeutbyggingen ble tatt til orientering, dog er det et mindretall 
av styrets medlemmer som ikke deler flertallets beslutning. 
Generalsekretær Rune E. Gustavsen fratrer fra styret i Bjerke Travbane 
Eiendom AS etter eget ønske. 
 
 

Sak 9-9/15  Endringer dopingreglement 
DNTs Dopingreglement må gi rom for at enhver sak knyttet til brudd på 
reglementet må kunne vurderes skjønnsmessig hva gjelder 
alvorlighetsgraden av regelbruddet, og herunder hvilken videre 
saksbehandling dette skal medføre. Slik skjønnsmessige vurderinger vil bli 
gjort i samarbeid med NEMACs ekspertgruppe, og Skandinavisk 
Dopingkomité. DNTs Forbuds- og karenstidsliste utarbeides i samarbeid med 
de øvrige nordiske landene gjennom NEMAC. Arbeidet med mulige videre 
redigeringer av DNTs dopingreglement vil fortsette utover i 2016. 
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok administrasjonens forslag til revidert Dopingreglement, som skal 
tre i kraft 1.januar 2016. Styret vedtok revidert DNTs Forbuds- og 
karenstidsliste, som trer i kraft 1.januar 2016. 

 
 
Sak 10-9/15   DNT Banedrift 
   Videre arbeid etter vedtak vedr. fallende hestepopulasjon. 

Leder for DNT Banedrift framviste presentasjon for rådet i NR 18. november. 
Det ble vektlagt overfor banenes styreledere at DNT gir de en utstrakt hånd 
for å kunne opprettholde dagens aktivitet gjennom at man satser på tiltak for 
å øke startfrekvensen snarere enn å saldere antall løpsdager. Et av mange 
tiltak vil være å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skal komme med 
forslag til tiltak som kan gi effekt i nær fremtid. Dette utvalget vil også  
inkludere en representant fra Norsk Travamatørforening. 

 
             Styrets vedtak: 

Styret godkjente forslaget til utvalg som skal se på ytterligere tiltak for 
å øke startfrekvensen på det eksisterende hestemateriellet.  Status  
i banenes deltagelse i prosjekter tilknyttet DNT Banedrift legges ut på DNTs 
nettside www.travsport.no. Øvrig informasjon fra DNT Banedrift ble tatt til 
orientering. 
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Sak 11-9/15  Premiesjansen 2016 
   Hester som melder seg på i Premiesjansen kan ikke kjøre mønstringsløp.  
   Premiesjansen er en mulighet til å tjene dobbelt så mye som oppsatt 
   premie hvis hesten får premie i sin finale. Siste dag for å melde sin hest i  
   Premiesjansen er 30.april 2016. 
 
               Styrets vedtak: 

DNT-styret ga administrasjonen klarsignal om å sette dette prosjektet  
i gang fra 2016. Første gang gjelder dette hester født 2014 og det gjelder for 
både Kriteriet og Derby under forutsetning av at et tilstrekkelig antall 
hester melder seg. Beslutningen forutsetter en skriftlig likviditetsgaranti fra 
Norsk Rikstoto for den aktuelle tidsperioden. 
 
 

Sak 12-9/15  Internasjonalt spill 
Norsk travsport har fått et tilbud fra Frankrike vedrørende et samarbeid  
i 2016. DNT-styret har stilt seg positiv til dette og ser muligheter for nye 
inntekter i fremtiden. Med den siste informasjonen fra NR kan det bety at 
realiseringen av et slikt prosjekt først vil finne sted i 2017. 

 
   Styrets vedtak: 

DNT styret tok saken til orientering 
 
 

Sak 13-9/15  Felles innmelding 
Saken ble ikke behandlet i dette møtet. 

 
             Styrets vedtak: 
             Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
Sak 14-9/15  Status hest / kaldblods 

DNT legger ut den detaljerte statistikken «Status hest» på www.travsport.no 
hver måned. Finnes under Sport/statistikker. Det kan virke som om kaldblods 
kommer noe dårligere ut enn forutsatt, men dette skyldes sesongsvingninger. 

 
        Styrets vedtak: 
   DNT styret tok saken til orientering 

 
 
Sak 15-9/15  Økte minstepremier fra 1.januar 2016 

DNT sportsavdeling har planlagt en rekke tiltak som vil bli lansert fra  
januar 2016. Endring av sistepremier fra kr 2.000 til kr 3.000 vil medføre at 
alle som får premie har reell mulighet for dekning av reisekostnader. 

 
    Styrets vedtak: 
    DNT-styret besluttet å støtte administrasjonens forslag om å innføre  

3 000 kr. som minstepremie fra premieskala 140 og høyere. Dette innføres 
fra 1. januar 2016. 

 

http://www.travsport.no/
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Sak 16-9/15  Storløpsmidler inkl. Trotting Masters 
   DNT mangler viktig informasjon fra UET vedrørende Trotting Masters og kan  
   således ikke behandle saken. Dette medfører at fordeling av storløpsmidler  
   også må utsettes. 
    
   Styrets vedtak: 

Saken utsettes til neste styremøte 
 
 
Sak 17-9/15  Klasseløp i fremtiden  

Fra 2013 har DNT utbetalt de nye høyere premiene i klasseløpene, hvilket er 
ihht sportsplanen av 2011. De åtte samlede finalene koster 10.113.000 kr. 
i premier, pluss oppdrett. Innskuddene fra hesteeiere i klasseløpene går 
samtidig stadig ned. Det skyldes først og fremst naturlige årsaker, at 
årskullene blir mindre for hvert år. Se tabell nedenfor, den er nå også 
inkludert med klasseløpene for 2017, der røde tall er estimerte tall/beløp: 
 
År      Fødte hester   Bet siste innskudd Starterklærte Inntekt i kr. 

2013: 3.439      1.139      335  9.116.000 
2014: 3.171      1.176     274  8.630.000 
2015:  2.880      1.139     279  8.200.000 
2016: 2.592      1.050      250  7.650.000 
2017: 2.390         929      230  7.032.000 

  
År Fødte hester Premier inkl. oppdrett Inntekt i kr. Differense 

2013: 3.439  11.913.000  9.116.000 -2.797.000 
2014: 3.171  11.913.000  8.630.000 -3.283.000 
2015:  2.880  11.913.000  8.200.000 -3.713.000 
2016: 2.592  11.913.000  7.650.000 -4.263.000 
2017: 2.390  11.913.000  7.032.000 -4.881.000 

 
 Styrets vedtak: 

Fastsatte premiesummer i klasseløpene og redusering av antall fødte hester 
medfører et økende finansieringsbehov fra DNT. Premier inkl.oppdrett 
forblir uendret på kr. 11.913.000,-. DNT kan finansiere inntil kr. 3 mill, mens 
øvrige finansieringsbehov må dekkes gjennom økte innskudd. 

 
 
Sak 18-9/15  Opprettelse av ny kjøre og/ eller montèlisens 

Utviklingen i sporten, da med særlig henblikk på montèsporten, viser at en del 
utøvere nå kjører og rir et så stort antall løp, at kravet om å kunne ta seg betalt 
for tjenesten gjør seg gjeldende.  

Administrasjonen har sett på muligheter for å opprette en ny profesjonell kjøre 
og/eller montèlisens, der erverv kan skje gjennom antall kjørte eller ridde løp 
årlig, og uten krav til gjennomføring av travtrenerskolen på Starum. 
Lisensen vil ikke gi rett til å drive virksomhet som profesjonell travtrener. 
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      Styrets vedtak: 
Styret er positive til etablering av en ny kjøre og/eller montèlisens. 
Administrasjonens forslag vedtas under forutsetning at det ikke finnes 
juridiske betenkninger. 

 
 
Sak 19-9/15  Endringer i løpsreglementet  

   Noen sentrale vurderinger: 
§ 2-4      Monté: Det innføres hjelmtrekk som viser hestenes startnummer 
 
Kap. 3: En av prosjektgruppene under DNT Banedrift har foretatt en 
gjennomgang med tanke på mulige besparelser som vil ha effekt på samtlige 
løpsdager. Prosjektrapporten ble sendt ut til bred høring 
i norsk travsport, hvilket ga 26 høringssvar. I rapporten var de store 
besparelsene relatert til start- funksjonen hvor det ble foreslått at 
hovedstarter skulle ha ansvaret for både første distanse og 
normale hovedstarterfunksjoner, samt at man ved autostart kun skal ha en 
person i startvognen vendt mot hestene. Tilbakemeldingen i høringen var 
ensidig negativt til disse hovedforslagene. DNTs sportsavdeling har grundig 
vurdert innspillene og høringssvarene, samt vurdert den stadig 
økende trafikken av hester over landegrensene og det økende internasjonale 
spillet. Ut i fra en totalvurdering er DNTs administrasjon negative til de 
foreslåtte endringer. 
 
§ 6-1     Løpstyper: Så snart utviklingen av sportssystemet er klart, skal det 
skrives ut løp der vilkår for start- berettigelse er annerledes enn det som 
benyttes i dag, såkalte formløp. 
 
§ 6-5     Bestemmelsen om distansering fjerne i sin helhet. Det samme gjøres i 
Sverige og Danmark. Se også bestemmelser i § 12-3. 
 
§ 10-3   Inspeksjon av travhester/ponnier og oppstallingssted: Som et ledd i 
DNTs antidopingarbeid, samt det generelle arbeidet for å sikre dyrevelferden, 
anses det nødvendig å gi hjemmel for at representanter fra DNT kan inndra 
ulovlig oppbevarte preparater og/eller behandlingsutstyr. Videre vil man med 
ny ordlyd kunne ta prøver av ukjent stoff/preparat som oppbevares på 
oppstallingsstedet, eller som oppdages eksempelvis i tilknytning til hesten 
eller hestens ansvarlige trener i forbindelse med start i travløp. 
 
 
§ 11-2   Stevner kan gjennomføres uten defilering, med unntak av V75-dager 
der det skal defileres før samtlige løp. 
 
§ 12-3   Brutt løp: Som følge av fjerning av distanseregelen er det inntatt 
ordlyd med presisering av kuskens ansvar å foreta dyrevernmessige 
vurderinger.  
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok fendringer i DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser med 
gyldighet fra 1.januar 2016 
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Sak 20-9/15  Representasjon til storløp  
   Styrets representasjon til storløp i 2016. 
    

   Styrets vedtak: 
Styremedlem Fredrik Eng deltar på Jacob Meyers pokal/HMK pokalløp på 
Bjerke 20.februar 2016. 
 
 

Sak 21-9/15  Styrets møtekalender i perioden januar-april 2016 
Det er satt opp forslag om 4 styremøter før DNTs generalforsamling i april 
2016. 

    
Styrets vedtak: 
Styret vedtok følgende møtedatoer fram til DNTs generalforsamling  
lørdag 23. 04 og søndag 24.04 2016. 
- Fredag 12.februar 
- Fredag 11. eller lørdag 12.mars 
- Fredag 22.april 
Mulig det blir et telefonstyremøte i løpet av januar 2016. 

 
 
 Sak 22-9/15  Sørlandets Travpark/ eiendom 

Sørlandets Travpark AS har fått mulighet til å kjøpe en seksjon i 
tribunebygget som siden byggingen i 1998 har vært eiet av Ugland familien. 
Den kan benyttes til konferanser, events /messer og selskapslokale. Man ser 
en stordriftsfordel sammen med den totale kjøkkendriften på Sørlandets 
Travpark. 

 
   Styrets vedtak: 

Etter en samlet vurdering finner DNT-styret det riktig å akseptere et kjøp av 
seksjonen tilhørende Monte Carlo Ans under forutsetning at følgende er 
skriftlig dokumentert;  
- Kristiansand kommune gir samtykke til bruksendring av lokalet  
       til selskaps- og forsamlingslokale for inntil 800 personer 

   -      Revisor bekrefter 100 % mva- fradrag knyttet til investeringene 
   -      Banken bekrefter finansiering med inntil 25 % egenkapital 

-      Kostnadsrammen på investeringer kvalitetssikres av  
       innleid   prosjektleder 
-      Det gis skriftlige indikasjoner på leienivåene på Sørlandet Travpark AS 

 
 
Sak 23-9/15  Gjennomgang status Nord-Norge 

Nåværende handlingsplan for Nord-Norge ble etablert i 2007. Siden den gang  
har Bodø blitt bygget og har fungert som totalisatorbane nr 2 i Nord-Norge 
i fem år (2011 – 2015). 
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Styrets vedtak: 
Det er snart 10 års siden handlingsplan for Nord-Norge ble utarbeidet, og 
det er naturlig å foreta en oppdatering av nevnte handlingsplan. DNT vil ha 
en sentral rolle i et slikt arbeid. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med 
deltagere fra organisasjonen i Nord Norge, DNT, driftsselskapet Totonor, 
samt banene Harstad og Bodø. Arbeidet skal igangsettes vinteren 2016. 

 
 
Sak 24-9/15  Endring i DNTs registreringsreglement 

§ 10 Oppdretter 
Ved eksport av hester må oppdretteren godkjenne dette. Avlskomiteen ser  
i jfr. Kaldblodsavtalen/avlssamarbeidet med Sverige at det er ønskelig at 
denne fjernes for kaldblodshester fordi at muligheten for inntjening i Sverige 
er mye høyere enn tidligere. Avlskomiteen ser derfor ingen problemer med å 
fjerne dette kravet på kaldblodshester.  
DNTs avls- og sertifiseringsavdeling ønsker dog å fjerne dette for begge raser 
da dette er en diskutabel praksis i forhold til kjøpsloven. Kjøperen av en hest 
får, slik praksisen er i dag, en restriksjon på hesten uten at han/hun 
nødvendigvis er klar over dette. Dette skaper mye debatt og diskusjoner 
mellom kjøpere og selgere.  

 
Styrets vedtak: 
Styret følger Avlskomiteen og DNTs avls- og sertifiseringsavdelings forslag 
om fjerning av eksportklausuler vedrørende kaldblods og varmblodshester 
med virkning fra 1.januar 2016. 

 

   § 16 Eierskifte 

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok korrigering av tekst: «utfyllelse og innsendelse» endres til: 
«utfylling og innsending» for å få et korrekt norsk språk. 

 
 

Prisliste 
Forslag til ny prisliste: 

       Tidl. pris   Ny pris 

Endring av navn (før passet) 300,-/ 500,-  500,-/  800,- 
Stallnavn   600,-/ 800,-  800,-/1000,- 
Kvalifiseringssikringsperm 100,-/ 100,-  200,- / 200,- 
Springsedler   avvente eventuelle nye rutiner 
Gjestestartende til Norge 200,-/ 200,-  300,-/  300,-  

(belastes ST/DTC og Hippos) 
Tollfrihetsseddel  avlshopper 300,-/ 500,-  500,- /  800,- 
Treningstilltatelse utlandet 600,-/ 800,-  800,- / 1000,- 
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Styrets vedtak:  
Godkjenne DNTs prisliste med vedlagte endringer. 

 
 

Til informasjon  
Rutineendring på Avls- og sertifiseringsavdelingen: 
Rutineendring: Pr i dag registreres det ikke eier på hester som er under 
registrering. Avls- og sertifiseringsavdelingen endrer rutiner til å registrere 
eier når det definitive eksportsertifikatet kommer. Da vil man kunne 
håndtere f.eks. eierskifter etc som vanlig, samt belastninger og utbetalinger 
vil kunne gjøres maskinelt. Dessuten etterlyser banene til stadighet eiere, pga 
f.eks. amatørtrener som må stå som eier for å få hesten på sin treningsliste. 

 
 
Sak 25-9/15  Oppnevnelse av sentral lisensnemd 

I henhold til DNTs Løpsreglements § 16-1 og 16-4, skal Sentral Lisensnemnd 
oppnevnes som én av fire domsinstanser innenfor DNTs selvdømmerett. Det er 
styret som formelt oppnevner denne domsinstansen. 

Den sentrale Lisensnemnden skal behandle saker i første instans, og har sitt 
ansvarsområde i saker som omfattes av DNTs Lisensbestemmelser, og der saken 
ikke faller inn under banedommernemndens ansvar.  

Domsinstansen skal bestå av fem faste medlemmer, og reglementet gir føringer 
for hvilken kompetanse nemnden skal inneha ved oppnevning av medlemmene. 
I tillegg til nemndens fem faste medlemmer, foreslås også en vararepresentant. 

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtar administrasjonens forslag til Sentral Lisensnemnd. 
Følgende personer er oppnevnt som faste medlemmer i den sentrale 
lisensnemd: Rolf Brandsvoll, Hans Christian Holm, Kjell Øystein Håkonsen, 
Anette Isaksen og Hanne Sæbø. Som varamedlem er oppnevnt Tore 
Mikkelsen. 

 
 Orienteringssaker: 
 

1. Status hest 
Styret tok informasjonen til orientering. 
 

2. Orientering fra DU-møte 
Styret tok informasjonen til orientering. 
 

3. Orientering fra DNTs ungdomssamling 2015 
Styret tik informasjonen til orientering. 
 

4. Bergen Travpark AS 
Styret tok informasjonen til orientering. 
 

5. Status dopingsak Westergaard 
GS orienterte om status. 
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Marianne Todorovic       Rune E. Gustavsen 
Sekretær        Generalsekretær 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølging av saker: 
 
GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,  
SS = Sportssjef 

Saksnr.: Sak:         Frist: ____     
Adm.             Status Hest                  Alle møter 
Oppgaver_______________________________________________________________________
             DNT Banedrift         Alle møter
             Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge                                Vinter 2016 
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