
 

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 5/2017 

Møtedato: 19.6.2017 kl 18.00 på Bjerke Travbane. 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Oddmund Wallevik  X Tommy Ydersbond 

 X Oddvar Tuverud X  Andrea L. Solheim 

 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 4. 

Referatet ble godkjent. 
 

 

2 Innkommet post. 

Ingen saker. 

En sak under eventuelt. 

 

3 Tildeling av banebidrag 2017. 

Det forelå referat fra samling for anleggskontakter, med innstilling 

på tildeling av banebidrag. De travlagene som fikk banebidrag i 

2016 har sendt inn oppgraderingsskjemaer innen fristen, bortsett 

fra Aurskog-Høland. 

 

Anleggskontakt, Robert Våler, var tilstede og la frem en innstilling 

på tildeling av banebidrag. Fra Aurskog-Høland manglet søknad, 

som ble levert på møte. 

 

Vedtak: 

Styret innstilte på å heve Heia til kategori 5 og tildele kr 17 500 og 

kr 7 000 til Stubjarskogen, begge Aurskog-Høland Travselskap. 

Styret innstilte på følgende fordeling: 

 

 Blaker Travselskap, Bruvollen:                       kr   36 500 

 Fet Travkjørerselskap, Kaståsveien:              kr   10 500 

 Follo Travlag, Smebøl:                                     kr   14 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aurskog-Høland, Heia:                                    kr   17 500 

 Aurskog-Høland, Stubjarskogen:                   kr     7 000 

 Nes Travselskap, Kulmoen:                             kr  38 500 
Totalt                                                                  kr 124 000 

 

Innstillingen sendes DNT. 

 

 

 

 

 

Anne 

4 Prosjekt ungdomstrav. 

DNT har satt i gang et prosjekt kalt «Prosjekt ungdomstrav», hvor 

formålet er å legge til rette, skape et godt ungdomsmiljø, 

tilhørighet og trivsel. Dette skal bidra til personlig og hestefaglig 

utvikling for ungdommer på alle nivåer i norsk travsport. 

 

DNT har utarbeidet et kompendium, informasjon om prosjektet og 

et forslag til «hvordan komme i gang». Dette var sendt styret. 

 

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal organisere og stå for 

gjennomføring av aktivitetene i gruppen. Det utpekes en leder 

Viktig at personen er interessert i rekruttering og ungdomsarbeid. 

En eller to coacher og et par ungdomsrepresentanter skal være 

med i gruppen. 

 

Det kom forslag om eventuelt å samkjøre dette med «Til start-

prosjektet». Det viktigste er å få de som har drevet med ponnitrav 

til å fortsette med stor hest.  

 

Det ble informert om at saken under 5) Eventuelt, handler om 

aktivitetsskole på Bjerke, hvor Oslo Travklubb er involvert. 

De har kommet med en forespørsel om å få midler fra OAT til 

dekning av utgifter til innkjøp av ponnier, utstyr etc. 

 

Vedtak: 

Styret konkluderte med at prosjektet «Ungdomstrav» og opplegget 

med Aktivitetsskole, kan sees i sammenheng. Her kan OAT 

samarbeide med OTK og Bjerke med aktivitetsskolen, og bygge 

videre på erfaringer derfra. For deretter få interesserte barn og 

unge til å fortsette med trav. 

 

Styreleder sa at man er helt avhengig av gode fasiliteter, som 

staller, oppholdsrom etc. Dagens staller er ikke skikket til slike 

formål, og noe oppgradering er nødvendig. 

 

5 Eventuelt. 

 

Oslo Travklubb. 

Se punkt 4. 

OTK har et prosjekt på gang med 4 barneskoler i nærområdet til 

Bjerke, som ønsker å ha aktivitetsskole på Bjerke. OTK har 

kommet et stykke på vei med planene og ønsker å søke OAT om 

midler til innkjøp av ponnier og utstyr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styret mener Bingo-inntektene kan brukes til å støtte et slikt 

prosjekt. Det er en forutsetning at midler fra Bingo skal gå til 

barne- og ungdomsarbeid. 

 

Styreleder kontakter OTK med tanke på nærmere samarbeid. 

 

Travkonferanse. 

Det er OAT sin tur til å arrangere travkonferanse høsten 2017. 

Hedmark og Oppland Travforbund kontaktes med forespørsel om 

å avholde sammen også i år. 

Det ble foreslått å arrangere konferansen på Quality Hotel 33. 

Anne sjekker med hotellet om plass. 

 

 

 

 

Oddmund 

 

 

 

 

Anne 

 

Anne 

 


