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Deltagere: Mia Bremer, Ellinor Luther, Benedicte Andreassen, Merethe Edvartsen, Linda 
Pedersen, Janne Riseth, Gunnhild Groven, Hege Mørraunet, Stig Kværnberg, Linn Flataunet, 
Sarina Røstad, AnneLine Dørum, Marthe Røsæg, Lene Grenne, Aina Petrud, Aina Skiaker, 
Monica Hagen, Rebecca Spørck, May Gunn Flenes, Bjørn Vidar garseg, Sonja Irene Johansen, 
May Liss Hansen, Mona Lunde, Mari Ann Skålien, Monica Låhne, Lena Kjerpeseth, Lisa 
Haugland, Laila Olsen, Helene Forberg, Marie Aamlid, Linn Eli Skarsberg, Janne Gyland, 
Rannveig Gudmestad, Marielle Smørås, Christiane Kristiansen, Katarina Brorsgård 
Ansvarlig for samlingen: Tove Onshuus DNT 
  
 
Velkommen og presentasjon v/ Tove 
Gjennomgang av registrering av ponni/kusk 
 
Info av sportssjef, Tron Gravdal: 
Han oppfordrer oss til å ta frem sportsplanen av og til for å se hvordan vi ligger an i forhold 
til måloppnåelse. 
Rekruttering på alle plan: Ungdomssatsing, 7 av 12 forbund i gang.   
99 ny registrerte ponnier i år. Flere kusker enn ponnier, noe Tove tror kommer av tilbudene 
på travskolene. Mange ponnier går i ”arv”. Vi er på oppgang   
Nå er vi oppe i ca. 80% av ponnikusker som blir i sporten.  
Over halvparten på travtrenerskolen i år kommer fra ponni.  
Informasjon om bedekningstall og antall starthester.  
 
Informasjon av Hanne Sæbø, avd. for hestevelferd: Etiske retningslinjer er utarbeidet av DNT 
og finnes i sin helhet på hjemmesiden. Disse bør vi alle sette oss inn i. 
DNT tar dette på alvor og har opprettet egen mail for å sende inn varsel om 
bekymringsmessige forhold: varsel@travsport.no  
Vi skal alltid sette hesten/ponnien først. Sportens legitimitet og omdømme er viktig for oss 
alle. Det stilles store krav til oss i forhold til etiske krav om bruk av hest til konkurranse. 
Dyrevelferden skal være det viktigste.  
Ponniens hold. Ha litt øye på hvilket hold ponniene er i når de kommer på trening. De fleste 
setter pris på veiledning/hjelp. 
I mange tilfeller handler det om hvordan vi tar opp en problemstilling.  
 
Unødig lidelse: Alle skal være i konkurransemessig skikk. Tilstrekkelig trent, frisk og skadefri. 
Ikke aksepter at ponnier som ikke” traver” får starte. Gi innspill til veterinær. Og ikke vær 
redd for å kontakt dommernemnden dersom vi ser noe vi mener ikke er riktig. Innspill på at 
det er vanskelig å ta opp slike ting. 
 
Driving: Dommerne prøver å være strenge på at det ikke skal være unødig driving. Ikke lov å 
berøre ponnien, med hender eller bein i drivingsøyemed. Der hest/ponnier er svært 
slitne/skadet under løpet er kuskene pålagt å bryte løpet.  
 Viktig å gi tilbakemeldinger til funksjonærene på dette også. Opplevd at kusker har fått 
reprimande for å rose, ta dette opp med dommerne med en gang. Høylytt rop, selv om det 
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er positivt kan utgjøre en sikkerhets risiko. Dersom noen prøver å tilkalle seg 
oppmerksomhet pga sikkerhet.  
Viktigheten med godt hov stell. Barfot kjøring, ikke sårbeint 
 For barna som kommer ny inn i sporten er det ekstra viktig at vi informerer om 
dopingreglement og rekonvalesens.  
Blir hyppigere dopingtester av ponni. Lær opp barna/foreldrene i forhold til føring av 
helsekort. Blir også tatt hyppigere treningsprøver av ponniene. Barna må ha en representant 
over 16 år til dopingkontroll. Altså er barna over 16 kan de møte alene med sin ponni. 
 
Rettferdig behandling og trening av ponnien: Ponnien skal være forberedt på den 
treningsmengden den utsettes for. Noe vi skal følge litt med på i forbindelse med treninger.  
Stell og tilsyn av kyndige. Viktig å ha fokus på at barna må ha hjelp til dette.  
 
Dersom hest/ponni ikke er i konkurransemessig skikk så skal vi ta kontakt med 
stevneveterinær /dommernemd eller Tove/Hanne. De kan pålegges startforbud.  
 
 
Seksuell trakassering/overgrep: voksne utøvere må kjenne rollen sin i forhold til barn og 
unge. Skjevheter i alder/makt balanse. Barna/ungdommen ser opp til de aktive. Viktig at vi 
er våkne og rapporterer. DNT ønsker at det varsles dersom vi står ovenfor slike situasjoner. 
Vi er pliktige å gripe inn! 
 
Trakassering: Viktig å ta tak i situasjonene. Noen innspill om uheldige situasjoner. Vi kan i 
større grad påvirke atferd ved aktiv bruk av fair play. 
 
Informasjon om SFO på Bjerke v/ Lisa Fredriksen: 
Når de sjekket sine medlemslister så ble de klare over at de nesten ikke hadde medlemmer 
under 18 år. De hadde jobbet for dårlig i forhold til rekruttering. 5 barneskoler i nærområdet 
til Bjerke. I dag er det to skoler som er brukere. Jungeltelegrafen har gått, slik at 3 andre 
skoler ønsker også å benytte seg av dette tilbudet.  
Bjerke skulle stille med 4 ponnier og to ponni instruktører. To dager i uken er det aktivitet, 
fra klokken 14- 16. 
Få som har tilgang til dyr, så mange barn helt uten erfaring. De har i dag tre shettiser, i 
forskjellig størrelse, slik at det passer alle barna. Barna er 9 og 10 år gamle.   
De har også fått inn 4 autister, disse har en time før de andre kommer.  
Hadde penger på bok som de har brukt. De har fått sponsorer på flis og høy. Andre sponsor 
midler og støtte fra DNT. Skolene betaler pr gruppe pr skoleår. De har med seg to lærere. 
100.000,- pr skole i skoleåret.  
Alle skoler har midler til SFO aktiviteter. Viktig å komme tidlig i dialog om hva vi kan tilby.  
Autistene betaler kommunen for i tillegg.  
Bjerke travbane tar ingen boksleie for ponniene. 
 
Informasjon fra Tove før gruppearbeid:  
Reglement: Dårlig respons! Fikk bare 5 svar. Mange av instruktørene hadde ikke sett/fått 
denne mailen.  
I forhold til aldersgrensen på NM går dette direkte til styre. Vi har Norges idrettsreglement 
for barn, å forholde oss til. Dette har vært tatt opp flere ganger, uten at endring har blitt 



foretatt. Ellers var alle positive til den nye reglen for oppløpsgaloppen som endres til 20m på 
ponni, det er 100m på hest. Folk er også positive til at man setter inn mulighet til å bruke 
fjorårs beste fra 1.1- til 1.05 der etter må årsbeste brukes. Står det ingen ting i invitasjonen 
skal rekord + 4 siste brukes. 
 
Trekampen: I år blir den på Drammen 6-8 april. Det blir premiering etter hver del-
konkurranse. Det blir arbeids fordeling mellom forbundene. Tre stykk fra hvert forbund, med 
en leder. Søndag blir en heldag for ponni og det blir forsøkt med et løp for Norsk fødte. 
 
Søndag startet med «foreldre vett» og «Fair play, blant utøvere» Idretten har dette, noe vi 
også må tenke på. Det ble utarbeidet forslag i gruppearbeid. Her kom det også inn forslag 
om «Instruktør vett» 
 
 
Søndag. Motivasjons foredrag av Tore Fyrand: 
Motivasjon= Ting som gir effekt.  
Vi må lære barna å hilse! Viktig å gjøre enkle ting, det er det livet består av   
Motiv: Brukes gjennom enhver disposisjon eller tilstand i individet som virker energigivende 
og retnings givende på dets tanke og handling!  
Vi driver med omsorg for dyr og barna må lære seg det. Dette skal vi ta med oss videre. 
Trivsel er bærebjelke! Tål å le av oss selv! Le mye og le høyt. Våg å ha mål! F.eks. Det skal 
være reint på gulvet klokka 18. De våte dekkenene skal henge på sin plass klokken 18. Dette 
er mål som barna enkelt kan føle mestring ved å nå.  
Snillisme! Vi må våge å konfrontere på en skikkelig måte! Det du sier til barn i dag, er barnets 
syn på seg selv i morgen.  
Ikke sett barna i ”båser”! Barna vil ha det gøy.  
Vær klar på rollemønsteret vi ønsker å trene/heve.  
Vi må trene på å bli nysgjerrig. Det må trenes på trygghet og kjærlighet.  
IKKE tro at du må gjøre alt! Slipp taket og deleger.  
Vis barna respekt ved å lytt til dem.  
Informasjon om endring fra ponniskole til travskole på Solvalla. 
 
Etter lunsj diskuterte vi innkommende forslag som: skal vi tillate pisk på treninger/lisenskurs. 
Det er ingen bestemmelse som sier dette ikke er lov. Man oppfordrer til at der det er behov 
for dette må ungene lære å bruke det rett. Sitte å slå men tommene går utover ponniens 
munn. Lær barna at pisken er kun en forlengelse av din arm.  
 
Det neste som ble diskutert, hva er en ponniansvarlig ‘s jobb. For å være ponniansvarlig må 
du ha enten funksjonærkurs eller være ponniinstruktør. Kort ramset opp 
Ta imot deltagere når de kommer-informere om når og hvor man varmer-ha en kuskeprat og 
forklaringer på hvor distanser er-finne ekstra startere da vi har mange distanser-bindeledd 
mellom dommere og utøvere-holde premieutdeling. 
Når det gjelder å måle opp distanser, bør banen sørge for fast merking. Hver og en tar dette 
med sin bane. 
 
Vi fikk flott informasjon fra de aktive travskolene, Sørlandet-Forus-Klosterskogen og Harstad. 



Det går en rød tråd igjennom alle travskolene hvor de holder alle tre grunnkursene, 
lisenskurs, knøttegrupper, bursdager, ridning og noen har aktivitet for mennesker med både 
fysisk/psykiske problemer. 
 
Tove avsluttet med å takke for frammøte og håper at deltagerne har fått med seg ny giv til å 
drive med rekrutterings arbeide for travsporten. 
 
 
Oslo 29.01.2018 
Referenter: 
May Liss Hansen 
Tove Onshuus 
 


