
 

Oslo og Akershus Travforbund 
Bankkonto 1275.50.07194 

Org. nr 998 090 024 

Postboks 194, Økern 0510 Oslo 

         Stiftet 1933 

 

 

Møte (type/sted): Styremøte nr 2/2017 

Møtedato: 3.3.2017 kl 18.00 i peisestua. 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

X  Rune Arild Hansen X  Andrea L. Solheim 

 X Thor Richard Hansen X  Annette Stordal 

 X Kristian Borud X  Lagsledere 

 X Charlotte M. Tuverud    

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

   

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Referat fra møte nr 1. 

Referatet ble godkjent. 
 

 

2 Innkommet post. 

 

Kandidater Hederstegn/Æresmedlemskap/Årets travlag i DNT. 

Det et kommet forslag fra Nitelven Travlag på følgende tildelinger 

under DNTs generalforsamling: 

 Årets Travlag: Nitelven Travlag 

 Hederstegn/ Æresmedlemskap: 3 kandidater. 

Disse forslagene er sendt DNT, men det er ønskelig med en 

uttalelse fra forbundet. 

 

Vedtak: 

OK 

 

 

Ponnilisenskurs. 

Det blir arrangert ponnilisenskurs på Norsk Travsportsenter 

følgende dager: 

 

 18. – 19. mars. 

 25. – 26. mars. 

 8. – 9. april 

 22. – 23. april 

 



 

Ponniløp. 

Annette Stordal har sendt en tilbakemelding på hvordan 

ponniløpene på Drammen blir organisert, med tanke på hvor 

mange som er med og hvem som gjør hva. 

 

På Bjerke er det ponniansvarlig, som lønnes av Bjerke, som har 

ansvaret for å samle ponniene og få de til start. Vedkommende 

oppholder seg stort sett i hesteringen i forbindelse med ponniløp. 

OAT har Oda Nakken som ponniansvarlig, som har med seg en 

person hver gang. De står for utdeling av premier og sørger for at 

kuskene får litt å spise. Dette er basert på frivillig basis og ingen 

lønn blir utbetalt. 

 

I prinsippet er det samme ordning på begge baner, med noen 

ulikheter finnes.  

På Bjerke er det ønskelig at vi ordner med bespisning til kuskene i 

restauranten (matkuponger) og utdeling av premier på 

seremoniplass. Dette får man til på ordinære løpsdager, mens det 

på storløpsdager må organiseres på andre måter.  

3 Årets Hest-galla. 

 

Årets Hest-galla forløp veldig bra. Mange fine tilbakemeldinger på 

maten og opplegget. 

 

Vi har mottatt en klage på kåringen av vinneren i en av 

kategoriene. Vedkommende var meget skuffet over at hesten deres 

ikke var vinneren, fordi prestasjonene var langt bedre enn den som 

ble kåret som vinner. 

Årsaken er blitt forklart av Sportsavdelingen til Bjerke, som har 

foretatt nomineringene. Vedkommende er ikke fornøyd med 

forklaringen og har meddelt at det ikke blir deltakelse på flere 

gallaer i OAT. 

 

Vi har mottatt et forslag på en formel for nomineringene, fra 

Nitelven Travlag. 

 

Forbundssekretær mener generelt at det bør bli like regler for 

nominasjoner i alle travforbund som arrangerer galla. Det er 

mange ting som slår uheldig ut når man har ulike regler. Foreslår å 

lage en henstilling til forbundslederne om å se på saken, og 

innstille på like regler. 

 

Vedtak: 

Styret synes forslaget om å lage en henstilling til forbundslederne 

var bra, og forbundssekretær ble bedt om å lage et notat og sende 

forbundslederne. Forslaget fra Nitelven Travlag legges med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne 

4 Eventuelt. 

Ingen saker. 
 

 


