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Sportslig står norsk travsport historisk sterkt ved inngangen til en ny planperiode. 
Kaldblodshestene har tatt tilbake hegemoniet fra svenske stjerner, og norske 
varmblodtravere gjør det skarpt i beste internasjonale konkurranse. Pallplass for norskfødte 
Lionel i Prix d’Amerique 2017, foran beste svensk- og amerikanskfødte hest er stort. Framfor 
alt er det oppmuntrende at unghestene er gode, det gjelder både toppnivå og bredde på 
toppen. Snart midtveis inne i planperioden ser vi at resultatene følges opp. Den «magiske» 
2013-årgangen var akkurat ferdig med sin 3-årssesong da planen ble vedtatt. Siden har 
hester fra denne årgangen fulgt opp med Ferrari B.R.s fantastiske verdensrekord fra 
Jarlsberg i mai som 4-åring (1.09,9/2100a), Born In The USAs sølvplass i UET-Derby samme 
høst, Evil Enok M.E.s seier i Oslo Grand Prix 2018 og ikke minst Looking Superbs eventyrlige 
sølvplass fra Prix d’Amerique 2019. Legg da til at Lionel tapte VM-løpet med knapp margin i 
2018, og det står helt klart at den internasjonale suksessen til de norskfødte hestene 
fortsetter. På kaldblodssiden har vi blitt utfordret av svenskene, spesielt på unghestfronten, 
men fortsatt står den norske kaldblodssporten er fortsatt den ledende. 
 
Alt dette er oppnådd gjennom solid og godt arbeid i alle ledd, fra oppdrettere til trenere og 
hesteeiere som vil satse. Dette er også resultatet av en ønsket politikk der de norskfødte 
hestene står i sentrum for satsningen.   
 
Denne planen tar utgangspunkt i at denne satsningen må fortsette, og den tar opp i seg visse 
justeringer. Den viktigste endringen er at hoppene skal ha større muligheter til å være 
attraktive, helt fra fødsel til de igjen skal gi oss nye generasjoner travhester.  
 
Travsporten – og spillet – er ved hjelp av digitale verktøy på vei mot mer globalisering. Det 
gir muligheter til inntekter for de involverte og til å nå nye grupper. Utviklingen gjør det også 
viktig at de norske hestene holder et fortsatt høyt nivå og hevder seg i denne konkurransen. 
 
For at vi skal få ressurser til at dette skal lykkes er vi avhengige av at norsk travsport driftes 
og organiseres slik at ressursbruken optimaliseres. Bunnbjelken i en attraktiv travsport er 
opplevelser for de involverte på alle nivåer, og at det overføres friske midler til formålet slik 
at flere får anledning til å være hesteeiere. 
 
Konkret forutsettes at overføringene til hesteeierne i perioden økes fra 232 millioner i 2016 
til 250 millioner i 2022. Da er vi tilbake på et nivå vi har klart tidligere. Dette oppnås 
hovedsakelig gjennom mer effektiv drift. Pengene fordeles balansert til hverdagsløp, onsdag- 
og lørdagsløp, pluss styrking av hoppepremiene i klasseløpene. To år inn i planperioden ser 
vi dessverre at omsetningen har gått noe ned, og at kravene til effektiv drift ikke har blitt 
mindre aktuelt for å oppnå sportsplanens mål. 
 
Å levere gode og jevne spilleløp vil selvsagt også være et viktig moment for å kunne oppnå 
økte overføringer. Løp med flest mulig deltagere som samtidig samler flest mulig 
vinnerkandidater skal være målet for all løpsutskrivning. 
 
Sportsplandokumentet beskriver det realitetsbildet som travsporten står oppe i ved starten 
på planperioden. Antall hesteeiere har i flere år vært fallende, og denne utviklingen må snus 



for at vi skal produsere nok løp og arrangementer i fremtiden. Alternativet er ikke 
bærekraftig for travsporten.  
 
Planen peker på ulike mulighetsbilder om det tas grep og prioriteres riktig fremover. 
Travsporten har fortsatt et enormt potensiale om det legges til rette for at dette skal kunne 
tas ut. 
 
Med dette bakteppet har sportsplan-dokumentet viet mye tid og spalteplass til rekruttering. 
Rekruttering er et vidt begrep, det primære er hele tiden å få flere hesteeiere. Et tilstrekkelig 
antall hesteeiere vil alltid skape ringer i vannet i hele sporten. Da kan vi kjøre flere løp, det 
blir en større bredde å hente topper fra og det blir flere som kan forvalte norsk 
hestekunnskap og norsk hestekultur. 
 
Alle tiltak som gjøres i travsporten skal tilfredsstille de strenge krav som sporten selv har satt 
til god hestevelferd. Våre konkurranser gjennomføres med sunne og vel forberedte hester, 
og der fokuset er rettet mot å ivareta hestenes egenart, styrke og holdbarhet. I tillegg til vårt 
kontinuerlige arbeid for god hestevelferd i Norge, har vi også inntatt en ledende rolle for å 
påvirke dyrevelferden i en positiv retning i Europa for øvrig. Dette gjennom et sterkt 
antidopingarbeid og et regelverk som evner å ivareta hesten i alle stadier av dennes liv. 
 

Rekruttering på alle plan 
 
Medlemstallet i DNT-organisasjonen har vært synkende de siste årene. Dette er også en 
konsekvens av at antall aktive hesteeiere har hatt en nedgang siste 10 år. Som følge av dette 
har fødselstallene for norskfødte hester også gått kraftig ned siden 2009. Heldigvis ser vi i 
2016 en utflating og nå en liten økning i fødselstallene. Hestene som var født i 2015 er 
samlet den minste årgangen vi har hatt, samtlige kull fra og med 2016 til og med 2019 vil 
være større enn 2015-kullet. 
 
Gjennomsnittsalderen på aktive utøvere og publikum på norske travbaner er stigende. Tiltak 
må gjøres, og det må avsettes ressurser for å snu denne trenden. 
 
I strategidokumentet Trav 2020 er rekruttering et av kjerneområdene som DNT skal 
tilrettelegge for, og dette temaet vies derfor også plass i Sportsplan 2017–2022. 
 
Travsporten er nødt til å skaffe flere hesteeiere og rekruttere flere aktive. Dette er en 
forutsetning for at vi skal øke produksjonen av norskfødte hester, som er et konkret mål i 
Sportsplan 2022. Kampen om folks fritid blir stadig tøffere og vi må bli mer synlige og 
attraktive i hva vi tilbyr for å trekke nye mennesker til sporten.   
 
Barn og ungdom kan i dag velge og vrake i fritidstilbud også innen ulike former for 
hestesport. I travsporten har rekrutteringen så langt i stor grad skjedd innad i travfamilien, 
delvis fordi vi ikke har hatt et godt nok tilbud for de som kommer utenfra.  Vi ser at dagens 
nye aktive stort sett har bakgrunn fra ponnitravet. Vi må fremover ha som mål om å gi flest 
mulig barn og ungdommer kjennskap til travsporten før de fyller 16 år. 
 
 



Vi må rekruttere: 
• Flere hesteeiere 
• Flere aktive 
• Flere oppdrettere 
• Flere spillere 
• Flere publikummere 
• Flere funksjonærer 
• Nye tillitsvalgte, viktig er det også at ungdommens stemme skal bli hørt 
 
Mål og ambisjoner: 
• Økt satsing og utvikling av ponnitravet 
• Satsing på ungdomstravet, opprette ungdomsgrupper i alle travforbund 
• Finne plass til landsdekkende/lokale rekruttserier/løp 
• Opprette travskoler på alle travbaner/i alle regioner 
• Tilby amatør-/ungdomsstaller (hestehotell/treningsanlegg) i alle travforbund 
• Gjennomføre «Til start prosjektet» for både yngre og eldre hester i alle travforbund 
• Større fokus på hesteeieren, det skal være moro og stas å være hesteeier. 
 
Mange kan nok oppleve at det er en for høy inngangsterskel for å starte med travsport. Det 
er ikke alle som har mulighet for/økonomi til å ha hesten hjemme eller på profesjonell 
trenerstall. Samfunnsutviklingen er slik at stadig flere flytter til sentrale strøk og landsbygden 
svekkes. Det har blitt færre aktive gårdsbruk hvor hesten har sin naturlige plass, og færre 
hestestaller/treningsanlegg for hest, rundt om i landet. 
 
Derfor vil travskoler fremover være viktig med tanke på kompetanseoverføring til både barn 
og voksne som ønsker kjennskap til travsporten og vil lære travets ABC.  Travskolene bør 
bygges opp som utdanningssentre der all lokal utdanning rundt travsporten samles. Det skal 
være tilbud til både barn, ungdom og voksne. Travskolene skal ha egne ponnier/hester, hvor 
det tilbys kurs på forskjellige nivå. To år inn i planperioden er det etablert travskoler på seks 
av landets elleve totalisatorbaner. I tillegg er det etablert «Trav-SFO» på Bjerke.  
 
Ponnitravet er et viktig rekrutteringstiltak for sportens aktive. Det må derfor være 
ponniutvalg i alle travforbund og det må være et mål å øke antall aktive 
ponnikusker/ponnier. Ponniløp skal også inngå som en naturlig del av arrangementene på 
landets totalisatorbaner.  
 
Det skal være ungdomsgrupper i alle landets travforbund. Formålet med disse gruppene skal 
være å ta ungdommen over fra ponnitravet og over til «voksentravet».  Det skal fokuseres 
på utvikling av hestekunnskap, personlig utvikling, helse miljø og sikkerhet, samt videre 
utdannings og yrkesmuligheter i travsporten. Det er gledelig å se at det nå (1.2.2019) er 
etablert 12 ungdomsgrupper spredt i hele landet, og vi er nære målet om full dekning. 
 
 
Landsdekkende rekruttserier skal sikre ungdommen muligheter til å få kjøre travløp/ ri 
monteløp og utvikle sine kuske-/rideferdigheter. Samtidig må det jobbes lokalt for å bygge 
opp lokale treningssenter/ungdom-/amatørstaller hvor det tilbys oppstalling og 
treningsfasiliteter tilpasset travhester. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med andre 



hestesportsmiljøer og hvor en kan dra nytte av erfaringsutveksling mellom de forskjellige 
miljøene. 
 
«Til start»- prosjekter for åringer, to-åringer og eldre hester skal gjennomføres i alle 
travforbund/travbaner. Dette er viktig for å øke startprosenten for hester i startklar alder. 
«Til start»- prosjektene er viktige for å skape møteplasser for de aktive/amatører, 
erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling for å heve nivået på norsktrente hester.  
 
Skoleringen av fremtidige travtrenere for å rekruttere nye hesteeiere vil bli en kritisk faktor i 
forhold til sportens utbredelse. Årlige travtrenerseminar er igangsatt, og det bør lokalt på 
banene legges til rette for å støtte trenere med etablering og drift av andelslag.  
 
Antall travamatører har i takt med samfunnsutviklingen blitt redusert, det blir færre 
gårdsbruk som det tidligere også var travhestaktivititet på. Det finnes færre steder å utøve 
sporten «hjemme». Dette gjør sitt til at antall hester i profesjonell trening fremover vil bli en 
viktig faktor for sportens størrelse. Amatørstaller med tilpassede tilbud vil også bidra riktig.  
 
Montesporten skaper en ekstra dimensjon i travsporten og trekker nye grupper til sporten. 
 
Samtlige travforbund bør vedta en fremdriftsplan i forhold til etablering av travskoler, og 
etablering av amatør-, ungdoms-, rekrutt-staller. Herunder bør det også jobbes mot offentlig 
forvaltning og lokale politikere i forhold til å sikre områder for trening av hest i fremtiden. 
 

Bedekning/avl/populasjon/hestemateriell: 
 
I Norge har vi gjennom de siste 10-årene mistet et betydelig antall både hesteeiere og 
løpshester, og vi har i takt med dette måtte redusere løpsproduksjonen tilsvarende. Tegn i 
markedet, med bedre kvalitet på unghestene, gode priser på auksjonen og svakt økende 
bedekningstall gjør sitt til at det er mulig å se lys i enden av tunnelen.  
 
For å styrke denne utviklingen er det fortsatt avgjørende at fokuset settes inn for å 
effektivisere og målrette tiltak som kan sikre en bærekraftig travsport i Norge fremover. 
Satsing på norskfødte hester, styrking av hoppenes inntjening og stimulering til å etablere 
flere gårder der avlshopper og unghester kan oppstalles blir viktig. 
 
Avlsfond er vedtatt og etableres i 2019. Dette er tenkt finansiert gjennom avsetning av 
startavgifter, men vil raskere gi effekt om det kan tilføres ekstra midler. Eiere og oppdrettere 
vil kunne ta midler ut av avlsfond ved registrering av føll eller kjøp av norskfødt unghest. 
 

Rasene 
 
Travsporten har og skal ha to likeverdige raser som begge er like viktige for at sporten skal 
bestå i det omfang og i den form som den har vært frem til nå. De to rasene har en del 
sammenfallende utfordringer, samtidig vil det å tilpasse og tilrettelegge optimalt for hver 
rase gi et bedre resultat for hver enkelt hest og rase enn at likhetsprinsippet prinsippfast skal 
brukes på rasene i enhver sammenheng. 



 
Gjennom å stimulere hesteeiere, oppdrettere og de aktive i sporten skal hovedlinjene i 
Sportsplan 2017–2022, og den dynamiske praktiske gjennomføringen av denne, være viktige 
for at begge raser skal være like mye verdt å satse på i denne perioden. 
 
Rundt 20 prosent av løpene skal være reservert for de norskfødte varmblodshestene, resten 
er åpne for alle hester. Det er ingen ekstra importgrunnlag på hester fra UET-land, og det er 
mulig å importere hopper fra USA uten importgrunnlag mot en eksportklausul. Dette er et 
virkemiddel for å stimulere til hoppeimport og senere avlsframgang. Fra og med 2019 er 
minstegrunnlaget fjernet i sin helhet. 
 
For V75-løpene skal gjennomsnittlig minimum to løp være reservert for de norskfødte 
varmblodshestene og tilsvarende så skal minimum tre løp forbeholdes kaldblodshester. 
Unntatt fra dette er internasjonale omganger/fellesomganger. 
 
 

Løpsproduksjonen 
 
Det å skulle avle frem en både tidlig utviklet og holdbar hest i ett og samme individ er både 
målsetningen og utfordringen. Med fortsatt små årskull er startprosenten et viktig 
parameter. Tiltak som «Til start» er eksempelvis avgjørende for å få flest mulig unghester ut i 
løpsbanen. 
 
For å kunne opprettholde løpsproduksjonen på ønsket nivå er også starthyppighet viktigere 
enn noen gang. Hver enkelt hest må starte oftere for å sikre en tilstrekkelig høy 
løpsproduksjon som igjen er med og sikrer høyest mulig overføring til formålet. 
 
Satsing på bra baneunderlag er viktig for å ta vare på hestene. 
 
 

Satsing på hopper 
 
Den nye sportsplanen skiller seg fra den forrige gjennom en større styrking av løpspremier 
og satsing på hoppene. Den forrige sportsplanen tok til orde for flere måltall som den nye 
sportsplanen ønsker å videreføre.  
 
Erfaringene viser at mer virkningsfulle tiltak må settes inn for å nå måltallene. Flere 
hoppeløp må avvikles med en høyere premieskala for å nå målet om at 40 prosent av 
løpspremiene skal tilfalle hoppene. 
 
Konkret gjøres dette ved at premiene i klasseløpsfinalene blir like for hingster og hopper fra 
2019 ved at hoppepremiene økes – dette under forutsetning av at DNT står fritt i bruk av 
premiematrisen. Kostnaden for dette er drøyt tre millioner kroner. Dette vil gi en dynamikk 
som styrker travsporten på alle måter.  Tiltaket gjør det mer attraktivt å kjøpe unge hopper, 
mer fristende å sette hopper i trening, det vil da bli lettere å melde de i klasseløpene og mer 
gunstig å oppdrette hopper. Når hoppene står inne i klasseløpene, vil også finansieringen av 
disse løpene styrkes.  



 
Hoppepolitikk er samtidig avlspolitikk og det er flere hensyn å ta. Man er på en side avhengig 
av hurtige generasjonsskifter for å utvikle avl og sport. Samtidig må også eier-interesser 
verdsettes for å kunne forsvare innkjøp av hopper til bruk i løpsbanen. 
 

Unghestsatsing 
 
Satsingen på en solid premiering i DNTs unghestløp – der både topp og bredde tilgodeses, 
blir fremover et avgjørende virkemiddel for å få hesteeiere og trenere til fortsatt å velge 
norskfødte unghester. Dette er også en forutsetning for å få oppdretterne til å satse.  
 
4-åringsserier og styrkede sistepremier i unghestløpene er viktige for å gi inntjening til 
mange unghester. Sammen med styrking av premienivået for hopper i klasseløpene og 
innføring av premiesjansen gir dette i sum stimuli for å satse på norskfødte unghester. Fra og 
med 2020 vil Premiesjansen ikke gi dobbel premie, men de som er påmeldt vil være med å 
dele en «bonuspott». Denne endringen er gjort for at premiesjansen skal være 
selvfinansierende. 
 
Det legges ikke opp til en satsing på 2-åringsløp i perioden denne sportsplanen skal virke. 
 
I et helhetsperspektiv er det viktig at det legges til rette for at flest mulig varmblodshester 
tjener 100 000 kroner som 3-åringer. Med bakgrunn i rasens beskaffenhet settes denne 
målsetningen til 4-årssesongen for kaldblodshestene. Lavterskel-tilbudene må være mange 
nok til at flest mulig unghester kommer i gang som 3-åringer, og senest som 4-åringer. 
 
Tidsløp for kaldblodshester og breddepremiering i rekrutteringsløp for begge raser er også 
tiltak som senker terskelen for å komme i gang med hestene i totalisatorløp. Færre fødte 
hester og mindre kull de første årene fremover kan også skape utfordringer for å kunne 
gjennomføre rene 3-årsløp, spesielt på distriktsbanene.  
 
Dette betyr at det må tenkes nytt, både sportsadministrativt og fra de aktive sin side. 
Framgangen i avlen virker å ha utviklet unghestene på en slik måte at 3-åringer ofte ikke er 
den «svake part» om hester i ulik alder konkurrerer i samme løp.  
 
Derfor kan løsninger med å tildele høyere premiesummer til 3-åringer som konkurrerer 
sammen med eldre hester stimulere startprosenten og «dele ut» tilstrekkelig premiekroner 
til 3-åringene, spesielt i distriktene. Det vil være viktig for norsk travsport at det finnes 
likeverdige stimuli og muligheter til å satse på unghester uavhengig av banetilhørighet i 
landet. 
 
 

Levende hestekultur – navn på alle løp. 
 
Styrking av interessen for sporten, hestene og de aktive i nåtid og historisk er viktig for å ta 
vare på hestekulturen. Travsport er mer enn tall, det er levende individer og en 
kunnskapskultur med lang tradisjon. Dette må videreføres til nye generasjoner, slik at 
stoltheten over denne kulturen kan prege oss som er en del av den. 



 
Travsporten har mindre gjennomslag enn vi kunne ønske oss i politiske spørsmål som styrer 
rammebetingelsene for travsporten. Vår «standing» i opinionen kan forbedres om vi viser 
frem mer av vår hestekultur og vår historiske betydning. 
 
Hestene og dyktige hestefolk er bærere av vår verdifulle hestekultur. Et verdifullt 
virkemiddel for å fortelle og huske deres historier og prestasjoner er å bruke navn på 
travløpene. Dette gjøres allerede i galoppen, og for eksempel i alle travløp i Frankrike. Der 
står hestekulturen fjellstøtt.  
 
Ved å utnytte teknologi og kunnskaper kan vi sette navn på alle våre drøyt  3.000 årlige 
travløp. Det mangler ikke steder å lete etter navn å hedre: Championer av ulike kategorier 
(både to- og firbente), æresmedlemmer, klasseløpsvinnere, storløpsvinnere og 
norgesmestere. Det vil alltid være mer gjevt å vinne for eksempel Scott Protectors løp, enn å 
vinne løp 7.  
 
Med linker fra elektroniske program til korte tekster lærer vi vår travhistorie, og holder 
storhetenes minne levende. Travet har mange historisk interesserte mennesker som kan 
bidra med å fylle ut historien. Dette er en oppgave som kan løses desentralisert etter 
sentralt funderte retningslinjer. Vi starter med lørdagene og fyller på med alle ukedagene. 
 

Attraktive arrangementer 
 
DNT-styret vedtok i 2010 en kortsiktig og konkret tiltaksplan som la vekt på tre 
hovedområder: Rekruttering av publikum, det å øke opplevelsen for alle aktører samt skape 
mer og bedre oppmerksomhet om travsporten. Deretter ble det satt ned en arbeidsgruppe 
som fikk i oppdrag å utarbeide et dokument som senere fikk benevnelsen «Prosjekt 
arrangement».  
 
Prosjektgruppens arbeide den gang var grundig og rapporten som ble utarbeidet hadde 
potensiale i seg til å kunne heve kvaliteten på alle norske travstevner. Noe av innholdet som 
denne rapporten tok for seg er delvis implementert. Enkelte baner har tatt i bruk deler av de 
krav og forbedringspunkter som ble beskrevet. Fortsatt er mange av de tiltak som ble 
anbefalt ikke iverksatt. Det skal jobbes frem et verktøy for oppfølgning av V75-
arrangementer, og storløpsarrangementer, slik at alle arrangement dekker et bestemt 
minimumskrav til aktiviteter og innhold. 
 
Rapporten er like aktuell nå. Den bør tas frem igjen og etterleves fremover; både for å øke 
opplevelsen for alle travbane-besøkende, og i et rekrutterende perspektiv. 
 
Alle eiere av vinnerhester bør få bilde av hesten sin fra banen.  
 


