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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 4/21 

Microsoft Teams-møte 
26. februar 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.  
 
Regnskapskonsulent Tove Skapalen deltok under sak 2, 3 og 4-4/21.  
Sportssjef i Norsk Trav AS Tron Gravdal deltok under sak 3 og 4-4/21.  
Seniorrådgiver i DNT Tore Kristiansen deltok under sak 6, 9 og 10-4/21.  
 
Jenny L. Ernström deltok ikke under orienteringssakene nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.  
 
 
Saker til behandling: 

Sak 1-4/21  Protokoll nr. 3/21 
    

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 3/21 ble godkjent.  

 

Sak 2-4/21 Foreløpig årsregnskap 2020 
Administrasjonen presenterte foreløpig årsregnskap for 2020. Årsregnskapet viser et 
overskudd på 69,2 millioner kroner mot et underskudd på 6,4 millioner kroner i 2019. 
Det er inntektsført 65,5 millioner kroner fra Norsk Rikstoto (NR) som først overføres 
til DNT i 2021.  

 
Styrets vedtak: 

  Styret tok foreløpig årsregnskap 2020 til orientering. 
 
 
Sak 3-4/21 Mønstringsløpsordningen 

Det vises til styresak 2-3/21 om budsjett 2021 der styret besluttet at det skulle 
avsettes tilsvarende pott til mønstringsløp i 2021 som i 2019. Styret ønsket ved 
budsjettbehandlingen at administrasjonen gjennomførte en evaluering av 
mønstringsløpsordningen.  
 
I henhold til dette presenterte administrasjonen en evaluring av dagens ordning, 
samt forslag til nytt regelverk gjeldende fra 2021.   
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Styrets vedtak: 
Det foreslåtte regelverket for mønstringsløp vedtas å gjelde for hester født fra og 

med 2019. 

 

Sak 4-4/21  Storløpsmidler 
Styret fikk presentert og diskuterte forslag til storløpstilskudd for 2021.   
 
Arrangemenentsbidrag er budsjettert på samme nivå som tidligere, men 
administrasjonen foreslår at det ikke gis noe tilskudd til arrangørbaner før man har 
en oversikt over hvilket omfang som er aktuelt for arrangement i 2021.  

 
Styrets vedtak: 
Styret vedtok fordeling av storløpspremier for 2021. Arrangementsbidrag besluttes 

når man har oversikt over hvilket omfang som vil være aktuelt for årets 

storløpsarrangement. 

 

Sak 5-4/21  Vurdering av familiemedlemskap 
Det vises til vedtak under sak 9 «Fastsettelse av minimumskontingent for 
medlemskap i travlagene» på DNTs generalforsamling 2020, der det står at styret vil 
utrede muligheten for familiemedlemskap og vil i den anledning benytte landsrådet. I 
tillegg vises det til styresak 8-14/20, der styret har bedt administrasjonen vurdere 
mulighet for å implementere familiemedlemskap inn i dagens medlemsløsning. Styret 
har blitt orientert om fremdriften i dette arbeidet i to styremøter. 
 
Administrasjonen har utredet saken, og styret fikk presentert estimat på 
programvareutvikling, interne kostnader og forslag på løsning.  

 
Styrets vedtak: 
Med bakgrunn i totale kostnader og prioritering av utviklingsoppgaver, anbefaler 

ikke styret at det utvikles IT-løsning for familiemedlemsskap.  

Styret oversender saksutredningen til landsrådet for drøftelse. 

 

Sak 6-4/21  Dommere til kåring og avlsvurderingsnemnd 
DNTs Avlskomité har behandlet sak om dommere til kåring og avlsvurderingsnemd 
for 2021. Administrasjonen presenterte resultatet av komiteens behandling.  
 
Styrets vedtak: 
Styret oppnevnte dommere som fungerte i 2020 som dommere også i 2021.  

 

Kåringsnemnd for kaldblods vil i 2021 bestå av: 

Ola Martin Foss, Carl Fredrik Ihler og Torstein Gudmestad. 
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Vararepresentanter:  

1. vararepresentant, Stein Langørgen 

2. vararepresentant, Målfrid Vatne 

Vararepresentant for veterinær, Lars Moen 

Avlsvurderingsnemnd for varmblods vil i 2021 bestå av: 

Ingar Hagen, Mari Foss Frøhaug og Jørn Morten Kvikstad. 

 

Vararepresentanter: 

1. vararepresentant, Stein Langørgen  

2. vararepresentant, Målfrid Vatne  

Styret ber avlskomiteen om å fremme forslag på nye kandidater innen 1. desember 

hvert år.  

 

Sak 7-4/21  Klageordning for kåringsvedtak 
I motsetning til avlsplanen for varmblods, så beskriver ikke avlsplanen for kaldblods 
noen klageordning ved kåringsavgjørelser. I Sverige er dette regulert gjennom Svensk 
Travsports (ST) vedtekter.  
 
Siden DNT gjennom avlsplanen for kaldblodshester har felles kåringsnemnd med ST, 
ville det vært naturlig å også ha et felles klageorgan. I samtaler med ST synes dette 
imidlertid å være en lang og tidkrevende endring å implementere i deres vedteker.  
 
DNT avventer en større revidering av sitt Avls- og registreringsreglement med 
bakgrunn i når EUs dyrehelseforordning trer i kraft. Det vil være naturlig at slike 
bestemmelser om avlsvurderinger og kåringer kan inntas i reglementet samtidig.  
 
Med bakgrunn i dette foreslo administrasjonen bestemmelser for klageordning i 
kåringsvedtak for kaldblods, som er i tråd med klageordningen for avlsvurderinger for 
varmblods.  
 
Styrets vedtak: 
Vedtak som er fattet av kåringsnemnda ved kåringer i Norge i henhold til den til 

hver tid gjeldende avlsplan for kaldblodstraver, gir klagerett i medhold av 

Forvaltningsloven av 10. februar 1967, kap. VI. Klagefristen er tre uker fra det 

tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram. Klagen sendes til det 

forvaltningsorgan som har fattet vedtaket.  

Klage på bedømmelse skal framsettes skriftlig til DNT ved kåringsnemnda. Nemnda 

skal vurdere saken på nytt, med eventuelle nye saksopplysninger. Hvis vedtaket 

opprettholdes, går saken til Klagenemnda. Klagenemnda ledes av en person med 

juridisk kompetanse, og skal for øvrig bestå av to personer med faglig kompetanse. 

En person utpekt av Svensk Travsport har møte- og talerett, men ikke stemmerett 
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ved behandling av saker i Klagenemnda. DNTs administrasjon nedsetter en egen 

Klagenemnd i hvert enkelt klagetilfelle. 

 

Sak 8-4/21  Innspill til styrets beretning 2020 
Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til prioriteringer og ga innspill til det 
videre arbeidet med styrets årsberetning for 2020.  
 
Styrets vedtak: 
Styret ga innspill til styrets årsberetning for 2020. 
 
 

Sak 9-4/21  Instruks DNTs Landsråd 
Styret behandlet forslag til instruks under sak 8-3/21 og vedtok følgende:  
Styret oversender forslag til instruks samt tilhørende lovendringsforslag til DNTs 
Landsråd for videre behandling.  
 
Forslaget ble fremlagt Landsrådet på møtet som ble avholdt 9. februar. Med 
bakgrunn i drøftelser om innhold, og forslag til endringer ga Landsrådet råd om at 
instruksen tas i bruk og praktiseres omgående. Landsrådet ga videre sin tilslutning til 
de foreslåtte lovendringer som omhandler Landsrådets funksjon.  
 
Administrasjonen har oppdatert innstruksen i henhold til Landsrådet råd, og 
presenterte endelig versjon for styret.  
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtar forslag til instruks for DNTs Landsråd i tråd med Landsrådets 
anbefaling av 9. februar 2021. Instruksen benyttes med umiddelbar virkning. 
 
 

Sak 10-4/21  Innspill til Lovkomiteen 
DNTs lovkomité har igangsatt sitt arbeid frem mot DNTs generalforsamling 2021 og 
ba styret komme med eventuelle innspill til lovendringer som komiteen skal vurdere.  
 
Styret drøftet saken og ga sine innspill til det videre arbeidet. Styret ba for øvrig om 
siste innspillsfrist 25. mars. 
 
Styrets vedtak: 
Styret ga innspill til lovkomiteens arbeid med DNTs generalforsamling 2021. 
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Orienteringssaker:  

1. Strategiplan Trav 2025  

2. Referat fra møte i DU-utvalget 8.1.21  

3. Oppdretterseminar 2021  

4. Styremøte UET 19.02.21  

5. PFU-saker  

6. Brev fra NTAF 18.01.21 

7. «Nye Leangen»   

 
 
 
 

 
Oslo 26. februar 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 




