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Møte (type/sted): Styremøte nr 8/2015 

Møtedato: 7.9.2015 kl 18.00 hos Aurskog-Høland Travselskap 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Svein Morten Buer  X Oddmund Wallevik 

 X Jan-Fredrik Møller  X Bjørn Sandbekkbåten? 

Tommy Ydersbond? 

 X Thor Richard Hansen  X Tonje J. Eng 

 X Rune Arild Hansen X  Andrea L. Solheim 

   X  Silje Solhaug 

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

Neste møte:   

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Travbanen «Heia». 

Vi ble vist rundt på travbanen til laget, Heia. Det er en 750m lang 

bane i god stand. Akkurat denne dagen hadde det kommet et par 

«synkehull» på grunn av mye nedbør den siste tiden, som må 

graves opp og fikses. Banen har lysanlegg, klubbhus og noen 

slitne oppselingsbokser. Klubbhuset er heller ikke av ny dato. 

Utedo var bygget for noen år siden. Jorden på indre bane er 

forpaktet bort, og brukes til dyrking av korn. 

 

Det er ingen brukbare treningsveier i forbindelse med banen. 

Kommunen har akkurat anlagt en turvei inntil banen. Her var det 

planer om å få til et samarbeid mellom kommunen, laget og DNT 

om å lage en rettstrekke for hest ved siden av turveien. Dette 

prosjektet strandet imidlertid, noe laget syntes var leit. 

 

Etter omvisningen reiste vi hjem på gården til lagets leder, 

Oddmund Wallevik. Her fikk vi servering i en nydelig «feststue», 

som også laget bruker til sine møter. 

 

Wallevik fortalte litt om aktiviteten i laget, som er lavere enn 

tidligere. Det er veldig liten ponniaktivitet i laget. Men det er 

mange med god hestekunnskap i området. Det er kort vei til 

Bruvollen, som er banen til Blaker Travselskap. 

 

 

 

 



Forbundet informerte om ponniinstruktørkurset som skal 

arrangeres denne høsten, og oppfordret laget til å finne interesserte 

som kan melde seg. 

 

Det ble snakket litt frem og tilbake om travet generelt før styret 

fortsatte med sitt styremøte. 

2 Protokoller og referater. 

 

Protokoll fra styremøte nr 7. 

Protokollen ble godkjent. 

 

Referat fra møte med lagslederne 24.8.15. 

Referatet ble godkjent. 

 

3 Høstkonferanse. 

 Blir avholdt 17. – 18. oktober sammen med Hedmark 

Travforbund og Oppland Travforbund. Planen var opprinnelig at 

møtet skulle finne sted på Sanner Hotell på Hadeland. Etter 

møtet har det vist seg at de ikke hadde kapasitet denne helgen. 

Nytt sted blir derfor Scandic Ringsaker, Hamar. 

 Trav2020 er et viktig tema for høstkonferansen. Omforent 

strategidokument skal behandles på DNTs generalforsamling 

våren 2016. En stor utfordring for travsporten er at antallet 

løpshester har gått ned og vil gå ned de nærmeste årene. 

 

4 Valg til DNT. 

 Travlagene har frist til 5.12.15 på å komme med forslag på 

kandidater til ulike verv i DNT. Forbundet skal samle 

innspillene og sende det til DNT. Lagene tilskrives om fristen. 

 

 

 

Anne 

5 Folkehesten. 

DNT har sendt et pålegg til travforbundene om å være ansvarlige 

for salg av et visst antall andeler i Folkehesten. Styret delegerer 

salget til travlagene og mener at antallet andeler som må selges av 

hvert enkelt travlag må ses i sammenheng med medlemsmassen til 

laget. 

 

Styret er opptatt av at verken forbundet eller travlagene blir 

økonomisk forpliktet om ikke pålagte andeler blir solgt, slik DNT 

hadde lagt opp til i sitt rundskriv. Styret er av den oppfatning at 

DNT ikke har mulighet til å pålegge forbund eller lag dette. OAT 

oppfordrer likevel lagene til å gjøre en best mulig salgsinnsats. 

Overnevnte tas opp med DNT på kommende landsrådsmøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein M. 

 


