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Grunn- og Bronsedivisjonen for norskfødte hester – en bærebjelke 
for norsk oppdrett 
 

Vi leser i travmedia at divisjonssystemet for de norskfødte varmblodshestene i V75 skal 
diskuteres i DNT-styret. Vi vil påpeke følgende visdomsord, for anledningen oversatt til 
norsk: 
 
«Ikke reparer noe som virker.» 
 
Norsk oppdrett av varmblodshester er i utgangspunktet nær en umulighet. Vi opererer i et 
internasjonalt marked for avlsmateriell med høye priser.  
Vi har nasjonalt svært høye utgifter på alle innsatsfaktorer, og vi skal selge unghester i et 
marked med lave inntjeningsmuligheter for hesteeierne. 
 
Dette på tross har norske oppdrettere det siste tiåret levert hester på internasjonalt 
toppnivå. Dette skjer på grunn av sterk interesse og en idealistisk innstilling til de tunge 
økonomiske realitetene.  
 
Noen av faktorene som har gjort dette mulig er bærebjelker som:  
 

• 20 prosent oppdretterpenger til unghestene  

• DNTs unghestserie 

• Klasseløpspremiene 

• Grunn- og Bronsedivisjonen i V75 er reservert norskfødte hester 
 
Generelt sett ser vi at DNTs etter vårt syn for defensive holdning til å bruke tid og penger på 
utvikling av travsporten gjør at vi er i en negativ spiral.  
Ubehagelige kutt er konsekvensen der satsing på utvikling og vekst hadde vært en riktigere 
strategi. 
 
Når det gjelder kuttet i klasseløpspremieringen regner vi med at vedtaket om å kutte tre 
ganger så mye for varmblods som for de kalde var en arbeidsulykke i et hektisk styremøte. 
Dette forventer vi blir rettet opp ved første anledning. 
 



Grunn- og Bronsedivisjonen er løp for norskfødte hester som har svært god innmelding og 
gir gode spilleløp.  
Vedlagte oversikt fra siste halvår i 2022 viser at kun fire av 14 løp ikke har vært fulle. Disse 
fire løpene hadde 10 startende hester. Dette gjør Grunn- og Bronsedivisjonen i V75 fortsatt 
er de sterkeste løpene som presenteres på lørdagene. 
 
Samtidig er disse løpene viktige i matchingen av bra norskfødte unghester som er ferdig med 
DNTs unghestserie, og som trenger andre, attraktive alternativer. 
 
Vi er kjent med at det hele tiden finnes enkeltpersoner som har importert utenlandske 
hester, og som gjerne vil kjøre V75 i lave grunnlag. Vi fjernet for en tid tilbake 
straffegrunnlaget for hester fra USA. På den tiden var norske hester så sterke at dette var 
naturlig. Vi er ikke like overbevist nå om at det gir et godt nok vern av den norske 
varmblodshesten. En åpning av divisjonssystemet vil kunne forsterke denne utfordringen 
ytterligere. 
 
Hensynet til norsk oppdrett er derfor et betydelig sterkere argument for fortsatt å kjøre 
Grunn- og Bronsedivisjonen for norskfødte hester. 
 
Disse nevnte bærebjelkene er en del av kontrakten mellom løpsarrangør og norske 
oppdrettere.  
 
Hvis det gjøres unødvendige vedtak som svekker norsk oppdrett vil vi se på dette som en 
oppsigelse av denne lojalitetskontrakten. 
 
Vi ber derfor sterkt om at forsøk på å svekke løpene for de norskfødte hestene avvises i 
styret i DNT.   
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