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Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Oddmund Wallevik  X Andrea L. Solheim 

 X Oddvar Tuverud  X Tommy Ydersbond 

X  Kristian Borud X  Anders L. Wolden 

 X Charlotte M. Tuverud X  Lagsledere 

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

   

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Referat fra møte nr 2. 

Referatet ble godkjent. 
 

 

2 Innkommet post. 

 

Lotteriverdig organisasjon. 

Det blir oppstart av bingo i Bjerkeboden. OAT har søkt 

Lotteritilsynet om godkjenning som lotteriverdig organisasjon, slik 

at midler fra bingoen kan tilfalle OAT. Dette er på samme måte 

som med grasrotandelen hos Norsk Tipping. 

 

OAT ble godkjent av Lotteritilsynet som lotteriverdig 

organisasjon. Det forutsettes at midlene går til arbeid med barn og 

unge under 18 år. Det skal fremlegges regnskap med noter hvor 

det fremgår eksakt hva midlene benyttes til. 

 

Næringsforum. 

Det forelå et referat fra møte i «Sekretariatet for næringsutvikling 

og samfunnskontakt» i regi DNT. Her står det blant annet om 

opprettelse av regionale næringsforum. Det er gjennomført møter 

med noen regioner, og det blir opprettet pilotgrupper i Telemark 

og Rogaland. 

 

 

 

 



DU-midler. 

Vi har mottatt et referat fra samling for anleggskontakter, som skal 

gjennomføre befaring på alle treningsanlegg som mottar eller har 

søkt om banebidrag. OATs anleggskontakt er Robert Våler. 

DU-søknadene for 2017 er behandlet av DNT og kr 500 000 er 

fordelt som tilskudd til 12 forskjellige anlegg. 

3 Retningslinjer Hestegalla. 

OAT hadde vedtatt å sende en henvendelse til forbundslederne om 

å finne ensrettede retningslinjer for hestegallaer. 

DNT har fått samme henvendelse, og meddelt at de tar tak i dette, 

og vil komme med retningslinjer de ønsker at forbund skal følge. 

 

Vedtak: 

Styret går ikke videre med saken, i og med at DNT gjør noe med 

dette. 

 

4 Eventuelt. 

 

Notat fra Landsrådsmøte. 

Oddmund fortalte fra møte i Landsrådet 15. mars. Det var mye 

fokus på Midt-Norge, og organisasjonens utfordringer i 

forbindelse med den nye konsesjonen. Dette vil medføre et større 

ansvars- og handlingsrom for DNT. Travforbundene vil/må få en 

mer sentral rolle i prinsipielt viktige saker. 

 

Rekrutteringsforslag. 

Oddvar la frem et forslag til rekruttering «Hvordan skaffe nye 

hesteeiere». Følgende ble foreslått: 

 Kjøpe en startklar hest i regi av forbundet. 

 Etablere samarbeid med f.eks. en fotballklubb hvor hestens 
innkjørte premier utelukkende skal gå til barne- og 
ungdomsgruppa i klubben. 

 Inngå samarbeid med en trener, som håndterer media og kan 
ta imot barne- og ungdomsgruppen til treff i stallen.  

 Treneren må se verdien av rekruttering på lang sikt, ved f.eks. å 
trene hesten «gratis». 

 Forbundet må drive opplegget sammen med treneren. 

 Innkjøp av hesten ved hjelp av sponsorer, grasrotmidler, 
oppdretter etc. 

 Skaffe sponsor til kraftfôr, mineraler, høy og flis til hesten. 

 Forespørre Bjerke Travbane om de kan sponse boksleie og 
strøm for 1 hest. Videre bidra med fasiliteter ved samlinger, og 
eventuell servering. 

 Samarbeid med veterinær og hovslager, som sponser et slikt 
opplegg ved sine tjenester. 

 

Videre fremdrift: 

 Få inn i Bjerkeprogrammet at vi oppfordrer alle spillere til å 
legge inn OAT som sin «grasrotandel». 

 Sjekke ut aktuell klubb som samarbeidspartner. 

 Møte med Norsk Travtrenerforening for å finne «riktig» trener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne 

 

 



 Starte jakten på sponsorer. 

 Starte prosjektet så fort som mulig. 

 

Styret er positive til et slikt opplegg. Følgende kommentarer 

fremkom: 

 Viktig å kjøpe en startklar hest. 

 Sjekke om midler fra bingoen kan benyttes i prosjektet, siden 
midlene går til barn og ungdom i den samarbeidende klubben. 
Eventuelt brukes til samlinger. Anne sjekker med Lotteritilsynet 
etter vi ser om prosjektet et gjennomførbart. 

 Skeid ble foreslått som aktuell klubb i nærområdet. 

 Samarbeid med trener med stall på Bjerke er ønskelig. Wolden 
den mest aktuelle. 

 Forsikring av hesten må også tas med i kostnadene.  

 

Vedtak: 

Oddvar jobber videre med dette og tar kontakt med aktuell klubb. 

Holder styret oppdatert om prosjektets gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne 

 

 

 

 

 

 

Oddvar 

5 Neste møte. 

 Styremøte mandag 24. april kl 18. Møte lagslederne kl 19. Tema 
er saker som skal opp på DNTs generalforsamling lørdag 29. 
april. 

 

 


