irt Fwnitek
"frouvs-~
1899-1999
fl

En•ipt-&b

/eyfrende 100 --dri)ng-n

Å feire 100-års ijubileuni i en klubb eller et lag, er noe vi far
oppleve bare en gang i livet .Uten unntak.
1.)erlbr er det spesielt artig, når Ringsaker og Furnes Travselskap vil
markere dette med brask og bram.
Ringsaker og Furnes Travselskap har nok som andre travklubber
fulgt den naturlige utviklingen i samfunnet, i bolgedaler. Den gangen
det bare var hest som kraft på gårdene, var det naturlig å møtes på
isen for sosialt treff og kappestrid. Returen hjem fra mjølk og
kornlevering var ofte en mulighet for å se hvem som hadde den
raskeste hesten.
Noc av disse opplevelsene var nok grunnlag for at et Travlag ble
stiftet. På landet som regel av gardbrukere. Men i byene var det
kjopmenn og andre helst hoytstående menn som stod for stiftelsen.
Traktoren ma nok ta noe av skylda for travløp jkke ble arrangert
mellom 1959 og 1972 i Ringsaker og Furnes Travselskap .Som alle
andre steder var det ikke bruk for hesten på gardene lenger iog
dermed lite travere.
Fra forsten av syttiåra var det en "gjeng" fra Dala som fikk lukta
av hest og travkijoring. Pennforer er ikke redd å si at disse kara er
grobuiln for at Ringsaker og Furnes Travselskap de to siste årene er
en av lagene i Norge som har flest hester med toto-seire.
Det kan vi vel kalle "en sprell levendes 100-aring".
Lenge leve hesten og Ringsaker og Furnes Travselskap!
T. Framnes.

•

Det skjedde i de tider.....
Ringsaker og Furnes Travselskap ble stiftet i 899.Dct cr fra
dette året det jubilerende selskap regner sin stiftelse.Det var bare
Ringsaker "Fravselskap som var navnet i 1899.1'urnes kom til i
1900.
Å rekonstruere hendingene om stiftelsen av Ringsaker og
Furnes Travselskap, er ikke så helt enkelt,for ikke å si
De
forste opptegnelser mangler.det som måtte være skrevet om de
første møter, er gått tapt. Sannsynligvis har det vært skrevet noe pa
løse ark,eller det har vært meningen å feste de første opmegnelser
i en protokoll som skulle skaffes senere. Men noe slikt er ikke uHrt.
dessverre.
Eldre travkjørere forteller at det var Sigvart Ulven som
selskapets forste formann,likeledes at det var løp på Badsenden i
1900,og i 1901 på Mjøs-isen utenfor Nerkvern i Brumunddal.
Det fortelles at Sigvart Ulven var den drivende kraft ogsa der.
Den forste protokollen begynner med generalforsamlingen
11.desember 1901 "på Fangberget hvor undertegnede medlemmer
afgav møde",nemlig:

Sigv. Lh:en .J. Kindlihagen, 1K.Bratberg, i. Mollat Smith, A. Opsal,
P. 1.;ven, 0. Ingv. Moe, 0, 0. Storihle, 0. 0stby, 0. Kindlihagen, 1v1.
G. Kvarberg og S. Berner.
Dette er bare 12 a-,;de 60 medlemmene som fortegnelsen bak i
protokollen bærer bud om. Forresten er det bare 26 av dem som sees
å ha betalt kontigenten. Protokollen sier ingenting om hvem som ble
formann.Men det sics at det var Sigv. Liven som fortsatte.
1 1902 ble det ikke holdt et eneste møte ifølge protokollen. Fra
1903 og i årene fram til 1928, unntatt 1913,ble det holdt kjøringer
hvert år med god deitakelse. I 1918- 19- 20 har det ikke vært kjøring,
men motevirksomheten har vært opprettholdt.
At det ikke ble arrangert løp hvert ar på starten av 1900 tallet,
hadde sikkert sine naturlige grunner. Da transportmiddelet til og fra
banen var det sannne som konkurranseredskapet, var det ikke lett
bestandiy. Det samme skulle jo brukes til å broyte sno langs vei og
bane.
1 1920 b1e tar ovrig den forste protokollen utskrevet.Dette er en
meget interessant protokoh. Det fortelles her om ting som i dag blir
regnet som bagateller,men som kanskje i den tid var store problemer. Blant annet kan nevnes innkjøp av en Teiens snoplog som
skulle brukes til broyting av baner.Denne sak ble behandlet pa
st\ remote.Men om plogen ble innkjopt eller ei, står det ingenting
1 1901 var kontinoenten kr. 5,-, Den har sikkert vært for høy.
1 1902 var det bare 4 som betalte,til tross for at kontingenten da var
satt ned fra 5 til 4 kroner for aktive. I 1903 sies det på generalrorsamlingen at medlemspengene må ytterligere ned 1 krone.
Delte hjalp litt.for for året var omme, hadde 33 betalt sin kontingent.
Den forste protokoll holdt nI 1922.Den nye protokoll åpnes 14.mars
1922 med I lans Bråstads og Eivind Glestads beslutning om at den
gamle protokollen ,som går tilbake til 1901, og som inneholder
atskillig av interesse lbr travsporten og dens utvikling innen

selskapet , skal følge arkivet ,sa den alltid er i den fungerende
formanns besittelse. Når man har lest igiennom dennc protokolleil
,må man si at Bråstad oa Glestad hadde ret t i sin sak.
Den nye protokollen inneholder ikke noe særlig viktig i arene
fram til 1935.Det er vesentlia møter, , generatforsamlinger
kjoringer som er referertlikevel bor nevnes at i referatet fra
generalforsamlingen i 1929 finner vi at 1r. Jenny Ellefsen har deltatt
,og er - så vidt en kan se -den eneste kvinne som noen gang har tort
møte i selskapets generalforsamling.
Protokollen bemerker lakonisk dette året:Kassabeholdning kr.
8,43.-.
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T.ondergulten
frondeulutten er den forste av selskapets tre store ,og kanskje
den (Orste av historisk art. F.robringen av kongepokalen i 1928
yjorde ham til den 1Orste som vant totokjgrinu i Norge
rin I Jhen som tlyttet fra Ringsaker til Rjerke ‘var trener og kusk.
Ircmderuutteu var vel en av den tids best bestammede hingsten.
Som det klinger i navnet ble han oppdrettet i Tronderlag.
Hrten Bjørseth på Gjomle gård var oppdretter, og derfra har det
kommet stortravere i generasjoner .
"Frondergunens far var Trygg mens moren var Dalterna. Dalterna
ar ooså moren til Dalterna II. Dalterna 11 var igjen moren til Stearg.
Nr navn som er vanskelig å unnQå i stamboktavla på kaldhjods traver
dag. h is man gar tilbake i tid.
Irondeniutten ble kjøpt av Benn Haave Kristian Storihle og
Olsen, alle fra Furnes.
Trøndeltutten fiente 9577,- kr og fikk rekorden 1,42.4. Han var
ousa en av de forste som ble stambokført. med stambok nr. 15.

Innhat kany ita nommmornmmo
tosef Sandlratkil
tSytt Ma0 oo Martm •aar

Fra Nfies-is til Landbanen
1 1935 kom tanken om det kunne la seg gjøre å lii i stand en
landbane. Den 25.november 1935 besiktiget styret Fram
idrettsplass.På generalforsamlingen 29. november redegjorde
formannen ,som da var Eivind Glestad ,om banespørsmalet.
Generalforsamlingen anbefahe foretagende .og dermed
gang for en Landbane.
På ekstraordinær generalforsamling 30.april 1937 .opplyste FHnd
Glestad at han gav sin anbefalingshingst "Homre" til inntekt for
Landbane i Brumunddal eller nærmeste omegn. Ilingsten ble
utIoddet, og loddsalget innbrakte kr.6700,-.
Travløp ble avviklet i 1937, 1938 og 5.mars 1939 der si tC ILd%
i selskapets historie på Mjøs-is nedenfor Nerkvern. Dermed :±ar
over i et nytt avsnitt i selskapets historle med eL,,enlandbane
Dette skiftet markeres blant annet med overgang til ry: prolc,kor
,samtidig som styret anskaffer en avisklippmappe .hvis innhDld pa en
glimrende måte supplerer de knappe berelninger som pmtohlicr
vanlig inneholder.

Journalistenes utforliue beretnintrer .trir et ;2.odtbilde av
saemnineen under Mpene. Landbanen ble apnet med kjoring 21.
januar 11)40.Selskapets davterende formann.Livind Glestad .hoIdt
apningstalen.1 il stede var og.sù Det Norske fra selskaps formann.
Ih. Gjolstad.

bit mesterakap
for norske
hester
glkk overraskende
til Ilar fra Garbergs
trener
II. men• kjørt av J. Espeseth.
Travselskapets
forrnann.
Henriksen
har hrr beng
nit Iaurbferkransen
og genenaIsekretter
Rarnstad
ovorIeverer
wresnr,,/nte.
ve.bt Knut Andersen

LIlar
I
fiar ble født på Storihle i 1941 og var etter Odberggubben og
I Elfrid. Både mor og far var eid av Storihle .
fiar debuterte allerede i mai som treåring på Landbanen. Det
endte med disk på km.t. ca 2.20., i et skjønnsmessig løp mot eldre
hester. Men det gikk ikke lenge før han var raskere enn faren,
Odberggubben. Odberggubben var etter Blågutt som igjen ,etter
Lsigende var av taterslag
!
1950 ble et merke/ig år for fiar. . På Landbanen i Br-dal ble han
' uplassert i mM. Slått av Gubbesokka som også var fra Storilde.
Var innom stallen til Erik Garberg og stilte til start i NM . 5.august .
i
Der hadde Garberg også med seg Erika ,en mye mer betrodd hest.
1Derfor fikk Jon Espeseth sjansen bak fiar. Ilar tok overraskende
1hjem sprinten, 1609 m på 38.7. Deretter fulgte han opp med en fin
andre plass i den andre avdelingen, over 2100 m.. Dermed hadde
han overlegent vunnet Norsk Mesterskap.
i Noe merkelig at slike hendelser aldri ble protokollført med et ord
i Ringsaker og Furnes Travselskap sine protokoller.
Litt ironisk sett stilte Har til start på Landbanen i Br-dal ,mars
1951. Der ble han slått av Ihlebruna ,Ihlesvarta og Gubbesokka. Alle
fra Storihle. Brumunddal Landbane har i grunnen alltid vært litt
spesiell.
Det kom alltid gode travere fra Storihle, helt til de blandet inn
Stegg. Etter det ble de ikke kjørbare, ble det sagt av gamle stallGutter på gården.
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11942gjordeselskapetendaet framskritt,detblebygdstaller.
Disseer nå nedrevet,da de komi en noedårligforfatning.Fra 1941
til 1954
bledetholdtkjøringhvertår. Deltakelseav hesterog
innrykkav publikum,harværtpå toppi disse årene ,med rekord i
1944.(3600).
Fra 1960til 1972 var det liten aktivitet når det gjelder travkjøring
på Landbanen.Det fortelles i protokollen etter de møter som er holdt
i disse årene,at det har vært vanskelig å få tak i nok hester til å delta.
Denne svikten skyldes nok sikkert at hestebestanden i disse årene
gikk en del tilbake i distriktet omkring Brumunddal.
På generalforsamling i 1972 ble det gjort vedtak om at man skulle
forsøke å få så mange hester at det igjen kunne avvik/es travkjøring.
Dette forsøket viste seg å slå heldig ut.
Det ble anmeldt 20 hester ,som alle møtte til start.Publikum
manglet heller ikke ,mellom 1500 og 2000 var til stede. Året 1973
var det igjen kjøring på Landbanen ,med samme suksess som i 1972.
Stall Dala
Mange fortjener rosenes ord i selskapets historie .Skal man ta med
alle blir det nok til ei bok.
Allikevel har jeg lyst til å nevne Stall Dala som bidro sterkt til at
travkjøring på Landbanen ble startet opp igjen i 1972.
Denne gjengen som bestod av Leif og Knut Langdalen, Bjarne
Eriksen, Einar Seberg og ErIing Thomassen opp på gården tit
Thomassen i Vang , Vendkvern.
Disse hadde mange gode travere på 70-tallet ,og særlig da Gjønn
Pieter som flaggskipet. Gjønn Pieter vant Mjesløpet i 1973 på
Vikodden .Et løp som hadde flere avdelinger ,og hvor spenningen
var til å føle helt til alle avdelingene var i mål. Husker godt hvor stor
jubelen var da resultatet ble offentliggjort.

I/

Stall Dala hadde onsa egenskaper av a feire mr det gikk 11.:d
nok noen har vel hatt Jet sa mye moro med Ilobb%211 in King>dkei
og Furnes Travselskap som disse kam.
Nå skjenker de Mjoslop-pokalen til I 00-års jubileet samineli Ined
resten av premiesamlingen sin.
Ringsaker og Turnes Travselskap er dem en stor takk sk \ Idig hadc
for premiene og den given de ga til laget i nvere

1. P,A1 A Fra ‘en5:re 1,1f cr:j Kr.
f /11H_iI ..,lorridssen, Iiinar Scherglatt
et:er .e nen

Miee

Obibygging by banen
Fra 1974 til 1981 har det i grunnen ikke skjedd noe av betydning
utenom de årlige travkjøringer og møtevirksomhet.
På arsmotet i 1981 la daværende formann fram forslag om en
c,,entuell omiegging av banen, få den så lang som mutig og med
doserre svinger .Årsmøtet gav godkjenning til dette mot at styret la
tram en plan for dette arbeid.Dette ble imøtekommet
Erter klarsignal f'ra våre naboer til Landbanen, Bjørn Stordahl og
Ringsaker Kommune om eventuelle makeskifter av jordgrunn som
måtte til ,satte vi høsten 1982 i gang med omleggingen.Vi var klar
over at dette vi Ile komme til å bli en stor økonomisk belastning.
Med en slunken kassabeholdning måtte vi tinne andre utveier enn å
basere det hele på dugnad. Søkte D.N.T. om et bidrag på 50.000,-,
som ble innvilget. Dette rakk til noe masseflytting, grovplanering og
bærelagsmasse. Mer penger måtte til for å få fullført det hele.
Styrets forslag om et lotteri med ei ett års varmblodshoppe som
hovedgjevinst, ble en suksess. Kr. 34475,- i kassa!
Med kr. 50.000,- fra D.N.T. og lotteriets netto, ble dette allikevel
som småpenger å regne utfra den dugnad våre hesteinterisserte
medlemmer utførte.
All masse til banen er av lastebileiere i vårt travselskap tilkjørt
gratis. Giverglede har vi heller ikke manglet fra to grustakeiere som
har gitt oss ca. 900 m3 grus.
Takket være disse og alle de andre i vår dugnadsgjeng kan vi i
dag være stolte over å ha ei fin treningsbane, med blant annet
flomlys og måltårn (kaffekro).
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Count Free
Det den nåværende aenerasjon husker best er nok Count frees
Derbyseier i 1988. Og sikkert den seieren som har blitt best markert i
selskapets historie. Med festmiddag på Hotell Hedemarken og
påfolgende dans og moro. Ja attpåtil "Grande Finale” hos Erik og
Anne for de som virkelig ville markere. (og det var mange).
Count Free var også oppdrettet i Ringsaker ,nemlig avion 1..
Ostberg. Moren Iligh Society stammer fra Bellina til Wollebæk i
Stange.
Hvem skulle tippe at Count Free skulle kapre tredje plassen i
Norsk Travkriterium to måneder etter han debuterte på ovalen
Brumunddal den 13.august. Ikke mange, men sa skjedde. 1 samme
slengen fikk han så mye penger at det var i grunnen bare a satse på
argangsløp. Denned var det ikke så mange løp ban fikk i kroppen fbr
oppbygging til Derby.
Dette fungerte likevel bra og i mellomheatet tok han en overlegen
seier. Tor og Erik mente dette ikke var nok til å tro at han skulle
beseire årgangens store ener, nemlig Siggy Star. Count Free ble
utstyrt med draskylapper og testet på Biri Dette endte i vill galopp.
Dette gjorde det ekstra spennende på Derbydagen ,samtidig med at
Count Free ikke ville ha på seg hodelag for første gang i sitt liv. Det
hadde dannet seg en byll i munnen på Count Free. Bare bittet hadde
kommet inn i munnviken viste det seg at dette ikke hadde noen
betydning.
Siggy Star dro fra på den siste runden og Count Free tok opp
jakten fra de bakre rekker. Tor Wollebæk skulle dra øreproppene
først , men tok feil snor. Skylappene føk opp uten at Count Free
galopperte. Men istedet spiste han opp meter for meter på Siggy
Star. I god tid før mål hadde han overtaket og det var en herlig dag.
Tusen takk Erik fBare synd du ikke husker det som skjedde på
sermoniplass. Kanskje ikke så rart.

Beklageligvis dro Count Free på seg en seneskade som ikke ble
bra, og måtte avlives alt for tidlig.

Co,m1 Free og To, ',Vollebækvipiner
Norsk Trav•Derby lorso Siggy Star oQ
Gunnar Mehla
Dei sportstig slersze t ffingsaker og Furnes Travsslskaps.htsrcinz
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90-åra....Jevn

stigning til et fortnidabel

tusenårsskifte
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Fra midten av 80-åra har det jevnt og trutt blitt tlere og flere som
har gjort travet til sin hobby i Ringsaker. Ikke bare flere hester har
det blitt ,men kvaliteten har blitt sterkt stigende. Ja faktisk hester i
årgangstoppene og mange rikstotohester .Jeg har valgt og ikke nevne
navn, bare for å unnga og glemme noen.
Et eksempel på at vi kan se framtiden lyst i mote, var på Bjerke's
siste lopsdag i 98, da en toåring fra Ringsaker og Furnes Travselskap
satte norgesrekord.
Noe som derimot kan nevnes er at Ringsaker og Furnes -1-rmselskap er blant de som har flest hester hvis tok totoseire i 1997 02
1998 i Norge. Videre kan nevnes at vi også har noen dvktige
oppdrettere som leverer den ene vinneren etter den andre
låper ingen blir såret når ingen blir nevnt .
Lykke til tle neste ov!

Eivind Glestad og Halvar Risrnyhr.
Ingen andre av medlemmene har vel ofret så mye tid i selskapets
tjeneste. Eivind Glestad har vært formann i 33 år, og har nedlagt et
enestående arbeid i alle selskapets virkemål. Minner om det
forannevnte ,at han skjenket sin hingst "Homre", til inntekt for en
landtravbane i Brumunddal.
I lalvor Rismyhr har, i likhet med Glestad ,nedlagt det samme
enestående arbeid. Han har vært kasserer og sekretær i 32 år.
Da kan alle og enhver som har vært med i en eller annen forening,
tenke seg til hva et slikt arbeid innebærer.Protokollene viser at
Rismyhr har vært en habil støtte for selskapet ,han er blitt valgt med
akklamasjon hver eneste gang.
Begge disse to forkjempere for travsporten var æresmedlemmer
i Ringsaker og Fumes Travselskap.I tillegg til disse var det også fire
andre som var æresmedlemmer: Anders Opsal, Johs Kindlihagen,
Einar Pinnerud, Sigurd Syverud. Jørgen Opsal og Knut Langdalen
er dagens gjenlevende æresmedlemmer. Alle disse har nedlagt et
verdigfullt arbeid for selskapet. Mange andre medlemmer som
sammen med de her forannevnte ,har også gjort et glimrende arbeid
for selskapet.
Vi takker dem alle for deres innsats gjennom alle år!
Herunder vil vi også takke nåværende formann Per Sandbakken.
For den ståpåglød og offervilje han allerede har skjenket selskapet
siden 1986.

Formennene gjennom I 00 år :
1899 1903 1905 1906 1909 1910 1913 1917 191919201921 1924 19251926 1930 1953 1959 1965 19681976 197819821987-

1902 : Sigvart Idven
1904 : Lars Storlien (I3ogsti ).
: Aksel Bjornstad
1908 : K. Krogsrud.
: Even Torud.
1912 : Axel Dobloug
1916 : Hans Bråstad
1918 : Anders Opsal
: Axel Dobloug
: Ivar Hveem
1923 : Hans Brastad
:0 .K. Bratbere
: Thomas Hang
1929 : Thore Lier
1952 :Eivind Glestad
1958 :Jorgen Opsal
1964 : Eivind Glestad
1967 : Martin Storihle.
1975 : Sigurd Syverud.
1977 : Bjørn A. Jessnes
1981 : Ingolf llenriksen
1986 : Knut Lanedalen
: Per Sandbakken
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