-1988

Totalisatorbevilling frem t.o.m. 1988 direkte fra
dep til Drammen og Opland Travselskap.
DOT hadde aksjemajoriteten på banen.

Landbruks-/matdepartementet

NR

DNT

Forbund

Drammen Travbane AS
som eiendomsselskap stiftet
14.3.1953 (97 aksjonærer).
Banen på Åssiden i Drammen
åpnet 2. pinsedag 1955

Bane AS (eiendommen)

Drammen og Opland
Travselskap

Travlag/selskap
Travlag/selskap

Travlag/selskap

-1988

Totalisatorbevilling frem t.o.m. 1988 direkte fra
dep til Drammen og Opland Travselskap.
DOT hadde aksjemajoriteten på banen.

1989-1996

Buskerud Travforbund overtok totalisatorbevillingen. Etablerte aksjemajoritet på banen
med 68% av aksjene (av 4 000 aksjer).

Landbruks-/matdepartementet

NR

DNT

Forbund
Avtale mellom forbund og bane/eiendom om
råderett. 2-6% av totospillet til bane AS
Drammen Travbane AS
som eiendomsselskap stiftet
14.3.1953 (97 aksjonærer).
Banen på Åssiden i Drammen
åpnet 2. pinsedag 1955

Bane AS (eiendommen)

Drammen og Opland
Travselskap

Travlag/selskap
Travlag/selskap

Travlag/selskap

-1988

Totalisatorbevilling frem t.o.m. 1988 direkte fra
dep til Drammen og Opland Travselskap.
DOT hadde aksjemajoriteten på banen.

1989-1996

Buskerud Travforbund overtok totalisatorbevillingen. Etablerte aksjemajoritet på banen
med 68% av aksjene (av 4 000 aksjer).

Landbruks-/matdepartementet

Fra 1.1.1997 ble Norsk Rikstoto gitt
all bevilling til å arrangere totalisatorveddemål i Norge.

FORRETNINGSVIRKSOMHET

FORENINGSVIRKSOMHET

NR

DNT

Driftsselskap

Forbund

1.1.1997

I Drammen ble eiendomsselskapet utvidet til et
drifts- og eiendomsselskap, basert på anbefalte
normalvedtekter for driftsselskap.
Aksjekapitalen ble utvidet med 4.000 aksjer med
en rettet emisjon til Buskerud Travforbund.
Finansieringen - 1 mill kr - ble betalt av Norsk
Rikstoto. Egenkapital 2 mill kroner (8.000 aksjer).

ved totalisatorkjørende
baner

Faktisk og rettslig
disposisjons-rett over
banen

Bane AS (eiendommen)

Aksjonærer

Omorganisering av hestesporten etter “Websterskissen”:
1. Klart skille mellom forenings- og forretningsvirksomheten.
2. Opprettes driftsselskaper ved de enkelte totalisatorkjørende baner.
3. Driftsselskapene skal inngå avtale med Norsk
Rikstoto om drift av totalisatorvirksomheten.

Drammen og Opland
Travselskap

Travlag/selskap
Travlag/selskap

Travlag/selskap

Private

Forretningsvirksomheten

NR

Driftsavtale mellom
Norsk Rikstoto og driftsselskapene for perioden
1.1.2013 - 31.12.2016.
Noen hovedpunkter.

Driftsavtale mellom Norsk Rikstoto og driftsselskaper
2.1 Godkjenne DSene budsjetter og regnskaper
2.2 Skilt i forenings- og forretningsvirksomhet
2.3 Overordent økonomistyring for all virksomhet totalisator
3.1 Avtalen regulerer alle forhold mellom NR og DS; økonomistyring, markedsføring og salg + totoarrangementer
4.1 Konsesjon/avtale til 31.12.2016. Krav til gjennomføring av
totoarrangementer
5.2 Nærmere om NR økonomistyring
5.3 DS drives innenfor gjeldende bestemmelser
6 Markedsplan, rett til hovedsponsoravtaler
8.1 NR fastsette terminliste
8.5 Plikt til å lage og distribuere løpsprogram
9.2 Retningslinjer for anskaffelse og drift av ITsystemer
10.2 Følge opp effektiviseringstiltak vedtatt av
NR
10.3 Ha NR godkjente kvalitetssikringsprogram for totoarrangementer

Driftsselskap

Foreningsvirksomheten

DNT
2.3 Overordnet ansvar for foreningsvirksomheten, sportslig utvikling og gjennom
forbund/lag eiere av banene
5.3 Styrene i sentralforbundene har ansvar for
at det utarbeides budsjetter for drift og investeringer som sikrer forsvarlig drift og utvikling
8.6 Forpliktet til å følge retningslinjer for løpsutskrivning, premiering, premieprofil m.v.

Aksjonærene - forbund hovedaksjonær velger styret i Driftsselskapet.
Driftsselskapets virksomhet styres
av driftsavtalen med Norsk Rikstoto.
Avtalen gir selskapet rett til å arrangere
totalisatorkjøringer.

Forbund

Forretningsvirksomheten

NR

Driftsavtale mellom
Norsk Rikstoto og driftsselskapene for perioden
1.1.2013 - 31.12.2016.
Noen hovedpunkter.

Foreningsvirksomheten

DNT

Driftsavtale mellom NR og DS
Forvalter totalisatorreglementet
Inntektsfordelingsmodellen

Forvalter løpsreglementet
Premiematrise

Driftsselskap

Aksjonærene - forbund hovedaksjonær velger styret i Driftsselskapet.
Driftsselskapets virksomhet styres
av driftsavtalen med Norsk Rikstoto.
Avtalen gir selskapet rett til å arrangere
totalisatorkjøringer.

Forbund

