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Møte (type/sted): Styremøte nr 7/2015 

Møtedato: 24.8.2015 kl 18.00. 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Svein Morten Buer X  Rune Arild Hansen 

 X Jan-Fredrik Møller  X Andrea L. Solheim 

 X Thor Richard Hansen  X Silje Solhaug 

    X Oda Nakken 

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

Neste møte: 7.9.15 kl 19 hos Aurskog-

Høland Travselskap 

 

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Styremedlem trukket seg. 

 Lisa Fredriksen har meddelt at hun trekker seg som 

styremedlem i forbundet. Hun sier hun anser at hun ikke 

har tillit fra egen travklubb, som en følge av at hun ikke har 

fått medhold på søknad om stallplass i klubbens 

amatørstaller, ei heller på klagen over avslaget som er 

behandlet i styret i Oslo Travklubb.   

 1. varamedlem, Andrea L. Solheim blir fra nå 

styremedlem. Silje Solhaug rykker opp som 1. 

varamedlem. 

 

2 Referat fra møte nr 6. 

Referatet ble godkjent. 
 

3 Høstkonferanse. 

Det er planer om å arrangere Høstkonferanse sammen med 

Oppland og Hedmark, 17. – 18. oktober på Sanner Hotell, Gran. 

Forslag fra Oppland Travforbund til agenda ble gjennomgått. Det 

viktigste temaet på er «Trav2020». 

 

Hedmark har foreslått å legge inn et foredrag av Trond Haukedal, 

som er både hesteeier og spiller. Prisen er kr 28 000 + 

reisekostnader. Styreleder foreslo at forbundet tar det meste av 

kostnadene, men at lagene kan bidra litt. 

 

Vedtak. 

Styret vedtok å støtte foredragsholder og bidra med kr 10 000. 

 

 

 



DNTs landsråd. 

Avholdes lørdag 12.9 fra kl 9-12.  

Styreleder foreslo at man ønsker informasjon om prosessen ved 

salg av Leangen, og få en orientering om saksgang og situasjonen i 

Midt-Norge Travforbund. 

 

Styret støttet forslaget. 

3 Ponniaktiviteter. 

Oda Nakken var til stede. Hun er valgt til OATs ponniansvarlig. 

Hun deltar under ponniløpet på Bjerke onsdag 26/8. 

 

Interessen er dalende. Nå er det ingen ponnikusker igjen innen vårt 

forbund. Det viktigste nå er å få instruktører. Det avholdes 

ponniinstruktørkurs 15. -18. oktober og det jobbes med å få tak i 

søkere. De må møte med egen ponni og utstyr. Oda tror det kan la 

seg ordne. Hører med alle travlagene om å finne aktuelle personer. 

Håper at vi kan få med flere og forbundet er positive til å bidra 

med midler. 

 

Blaker Travselskap har startet et samarbeid med SFO, hvor barna 

får kjøre ponni. Dette er et veldig interessant prosjekt. 

 

Avholde et styremøte 28. september, for å avklare deltakere og 

foreta påmelding. 

 

Silje sjekker om å få låne 2 ponnier av Benedicte Andreassen. 

 

Utdeling av premier til ponniløpene på Bjerke er ikke optimale. 

Deltakerne blir henvist til lekeplassen eller andre lite egnede 

steder.  OAT tar kontakt med Bjerke for å forsøke å få til en bedre 

ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein M. 

4 Høstkonferanse. 

Planlegges sammen med Hedmark og Oppland på Sanner Hotel i 

helgen 17- 18. oktober. Styreleder har i ettertid funnet ut at har 

problemer den helgen, så vi har forespurt de andre om det kan 

passe 11-12/10 i stedet. 

 

5 Møte med lagsledere. 

Tema blir forslag til temaer på Høstkonferansen og evt. saker til 

landsrådet. 

 

6 Eventuelt. 
a) Fagseminar. 

Oslo Travklubb har foreslått nytt fagseminar, med Idun Rosenfeldt 

om ernæring på konkurransehest. 

OTK ønsker å avholde dette i samarbeid med OAT. Utgiftene blir 

ikke så høye. Enkel servering, og vi sørger for å rydde selv. 

 

Styret var positive til å avholde seminar, selv om det ble uttrykt 

noe skepsis til temaet. 

 

 

 

 

 

Anne 

   

 


