Oslo og Akershus Travforbund
Bankkonto 1275.50.07194
Org. nr 998 090 024
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Møte (type/sted):
Møtedato:
Kopi
til:

Til stede: Navn:
X

X
X
X

Møtereferent:
Neste møte:
Sak nr:
1
2

Styremøte nr 1/2018
8.1.2018 kl 19.00 på Bjerke Travbane

Oddmund Wallevik
Oddvar Tuverud
Kristian Borud
Charlotte M. Tuverud

Anne Ramstad
15.02.18 kl 19.

Kopi Til stede:
til:
X
X
X
X

Navn:
Tommy Ydersbond
Andrea L. Solheim
Anders L. Wolden
Lagsledere

Vedlegg:

Tekst
Referat fra møte nr 8.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.
a) Banebidrag.
Follo Travlag har klaget til DNT om kategorisering av deres
anlegg (treningsløype, rettstrekke og bygg med 3
påselingsbokser). DNT har bedt forbundet behandle klagen og
sende innspill videre til DNT.
Vedtak:
Styret mener at Follo Travlags anlegg bør oppjusteres til
kategori 2 pga anleggets beskaffenhet og størrelse, slik at
banebidrag økes til kr 20 000. Slike anlegg bør ikke
nedprioriteres i forhold til tidligere. Det er verdifulle
treningsanlegg, selv om de ikke har rundbane. Styret mener
faktisk det er bedre å trene på løyper og rettstrekker fremfor
rundbaner.
Samtidig bør Aurskog-Hølands anlegg, Heia, kategoriseres til 2.
Skogsveien i Stubjarskogen er plassert i kategori 1 og er et
typisk kategori 1-anlegg.

Ansvar

Konklusjon:
OAT innstiller overfor DNT på følgende:
1. Follo Travlag kategoriseres i kategori 2 med banebidrag
på kr 20 000.
2. Aurskog-Hølands anlegg, Heia, kategoriseres i kategori
2 med et banebidrag på kr 20 000.
Styret mener at DU-utvalget fortsatt skal foreta fordeling av
banebidrag iht kategoriseringen, og ikke travforbundet. Men,
lagene kan bidra med kategoriseringen. Styret mener det er
helt uaktuelt å ta hensyn til økonomien i travlagene. De
travlagene som har god økonomi skal ikke straffes for det
b) Nitelven travlag 85 år.
Styremedlemmer og forbundssekretær i OAT har mottatt
invitasjon til å feire Nitelven Travlag 85 år, som finner sted i
Hestesportens Hus lørdag 3. februar kl 19.30. Pris kr 500 pr
pers.
Kristian Borud, Oddvar Tuverud og Charlotte Tuverud skal
delta, og representerer sine tilhørende travlag.
Vedtak:
Det ble vedtatt at OAT dekker deltakelse for leder m/følge.
Oddmund Wallevik m/følge representerer dermed OAT.
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Årshjul 2018.
Foreløpig Årshjul ble gjennomgått og enkelte korrigeringer ble
foretatt.
Årets hest-galla.
Ikke mange påmeldte foreløpig, som antagelig skyldes at de
nominerte ikke er klare ennå. Antar at det er klart i løpet av uken,
så får vi håpe på god deltakelse.
Forslaget til menyen ble gjennomgått.
Eventuelt.
Ingen saker.

