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Tirsdag 7. februar 2017  

Diverse annonser

Kommer ikke TGN hjem til deg i tide?
Da må vi i tilfelle ha beskjed innen torsdager kl 15 ettersom postomdeling 
har opphørt på lørdager (ved ettersending av bladet).

Tlf 22 88 30 11 • kundeservice@tgn.no

Innkalling til  
general- 
forsamling  
i Norsk Trav- 
amatørforening

Sted: Peisestua, Bjerke travbane
Tid: Onsdag 29. mars kl 17.30
Saker som ønskes behandlet må være 
styret i hende senest 22. februar.
Vel møtt!

Styret

Stillingen er plassert som avdelingsleder i DNT sin sentraladministrasjon, og rap-
porterer til Generalsekretæren.
DNT er en medlemsorganisasjon med ca. 13 200 medlemmer organisert i 12 for-
bund og 175 travlag. DNT har sportsansvaret for 11 travbaner med totalisator som 
arrangerer til sammen ca 500 travstevner. Årlig arrangeres over 4000 travløp hvor 
mer enn 5 000 unike travhester deltar. DNT er aktørenes og medlemmenes fag- og 
serviceorgan i alle spørsmål knyttet til sport og hestehold. DNT er også den god-
kjente avlsorganisasjonen for traverrasene i Norge. Vi registrerer årlig 1100-1200 
føll og driver et aktivt avlsarbeid.
DNT er en av to stiftere av Norsk Rikstoto som har konsesjon på alt hestespill 
i Norge. Total spilleomsetning på travløp i Norge var i 2016 ca. 3,88 milliarder 
kroner. Les mer om DNT på www.travsport.no
Arbeidsoppgaver
•	 Overordnet	faglig,	administrativt	og	økonomisk	ansvar	for	sport-	og	avlsavdelin-

gen
•	 Hovedansvar	for	utskriving	av	alle	travløp	i	Norge,	samt	koordinering	av	løp	og	

løpsutskrivingen mellom banene og utarbeidelse av løpsbulletinen
•	 Utforming	og	gjennomføring	av	sportsplanen	for	DNT	med	utgangspunkt	i	orga-

nisasjonens strategiske plan, og aktivt bidra til å utvikle den norske travhestens 
og de aktive sitt sportslige nivå

•	 Utvikling	av	sportens	nasjonale	og	internasjonale	løp,	og	utvelgelse	av	hester	
og aktive til spesielle stevner   

•	 Utarbeidelse	av	sportens	terminliste	i	samarbeid	med	Norsk	Rikstoto	og	travba-
nene

•	 Kontakt	og	samarbeid	med	internasjonale	travsportsorganisasjoner
•	 Ansvarlig	for	travsportens	reglement	og	utdanning	av	hovedfunksjonærer	(dom-

mere m.m.) Med reglement menes, løpsreglement, registreringsreglement og 
lisensbestemmelser.

•	 Utvikle	traveravlen	innenfor	moderne	husdyravlsprinsipper
•	 Utvikle	samspill	og	prosjekter	med	relevante	forskningsmiljøer
•	 Tilrettelegging	og	kommunikasjon	av	fagstoff	både	overfor	DNTs	medlemmer	

og travsporten generelt, herunder veiledning, rådgivning og undervisning av 
medlemmene

•	 Bidra	til	strategisk	utvikling	av	DNT	som	sports-	og	avlsorganisasjon	og	aktivt	
tilrettelegge for sportens fremgang og utbredelse

Kvalifikasjoner
Erfaring	og	god	kunnskap	om	norsk	travsport	er	en	forutsetning.	Kunnskap	om	tre-
ning og utvikling av konkurransehester er en fordel. Evne til å utarbeide statistik-
ker som faktagrunnlag, samt benytte disse i det strategiske arbeidet med termin-
lister og løpsutskriving av travløp er viktig. I tillegg er kunnskap om sammenheng 
mellom sport og spill viktige kvalifikasjoner. Relevant husdyrfaglig utdannelse, 
samt forskningsfaglig erfaring vil vektlegges. Rette vedkommende må beherske 
engelsk og kunne uttrykke seg presist både skriftlig og muntlig, og kunne repre-
sentere travsporten på ulike arenaer. I tillegg må vedkommende beherske sportens 
datasystemer eller raskt kunne tilegne seg dette. Erfaring fra administrativ ledelse 
og	/eller	relevant	organisasjonsarbeid	vil	vektlegges.	Avdelingslederen	kan	ikke	ha	
betydelige eierinteresser i travhester eller andre relaterte næringer.
Personlige egenskaper
•	Gode	leder-	og	samarbeidsevner
•	Gode	kommunikasjonsevner
•	Innovativ	og	nyskapende
Betingelser
Sport- og avlsjefen tilbys en utfordrende og selvstendig stilling med lønn etter 
avtale. Reisevirksomhet må påregnes.
Annet
DNTs	ledelse	og	administrasjon	holder	til	i	moderne	lokaler	i	Hestesportens	Hus	
på Bjerke Travbane i Oslo sammen med blant annet Norsk Rikstoto og Bjerke 
Travbane	AS.	Nærmere	opplysninger	om	stillingen	kan	gis	av	generalsekretær	 
Svein Morten Buer, tlf. 900 35 395 eller svein.morten.buer@travsport.no. 

Søknad om stillingen sendes marianne.todorovic@travsport.no, 
eller pr. post til: 
Det Norske Travselskap, postboks 194 Økern, 0510 Oslo. 
Søknaden merkes «Sport- og avlsjef» og sendes med vedlagt forenklet CV.

Søknadsfrist 3. mars 2017. 

Sport- og avlsjef
Det Norske Travselskap (DNT) søker ny avdelingsleder for sport, avl og sertifisering i en nyopprettet stilling. 
Vi er på jakt etter en energisk, kunnskapsrik og utadvendt person som i tillegg til god kunnskap om travsport, 
har avlsfaglig kompetanse og som kan bli med på å videreutvikle DNT som sports- og avlsorganisasjon.


