ÅRSBERETNING FOR RINGSAKER OG OMEGN TRAVLAG 2015
Tillitsvalgte: Styret har bestått av:
Funksjon

Navn

Merknad

Leder
Per Sandbakken
(Men på valg som formann)

Ikke på valg 2016

Nestleder
Kjell-Aage Øie-Kjølstad
(Men på valg som nestleder)

Ikke på valg 2016

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kristin Randgaard
Tormod Skaare
Martin Øveraasen

På valg 2016
Valgt for 1 år 2015
Ikke på valg 2016

Varamedlem
Varamedlem

Helge Lillemæhlum
Jan-Kaare Berg

Valgt for 1 år 2015
Valgt for 1 år 2015

Medlemsoversikt
Laget har ved inngangen til 2016 153 medlemmer. Av disse er det 15 som ikke har betalt
medlemskontingent for 2015. Disse er medlemmer i et år før de blir strøket, men har ikke stemmerett
på generalforsamlingen. En har vært medlem mindre enn seks måneder og har heller ikke stemmerett.

Økonomi
Lagets regnskap for 2015 viser et overskudd på kr. 45 219,68, mot et underskudd på kr.
94 680,08 i 2014.
Pr. 31.12.15 har laget en egenkapital på kr. 7 215 230, 39 fordelt slik:
• Toten sparebank kr. 7 042 279,14
•

Driftskonto

«

172 951,25

•

Kasse

«

7 005,00

Utbetalinger av tilskudd
Styret har fulgt opp alle vedtak fra Generalforsamlingen i 2015.
•

•

Tilskudd: Alle tidligere utbetalte tilskudd og alle søknader om tilskudd som var avslått
er gjennomgått og vurdert på nytt. Som konsekvens av dette er det i sum etterbetalt kr
85 000,- som er direkte belastet driftsregnskapet for 2015
Strategiplan er utarbeidet og legges fram på generalforsamlingen 2016

Styremøter
Det har vært avholdt 12 styremøter og behandlet 84 saker. Det har vært gjort en formidabel jobb med å
få brakt på plass systemer for møteinnkallinger, referater, arkiv osv. og lagets retningslinjer er samlet i
en styreperm.

Lagsutvikling
Strategiplanarbeid

Styret inviterte alle medlemmer til å bli med i et bredere anlagt gruppearbeid i et forsøk på å
utarbeide en mer langsiktig strategiplan for travlaget. Det har vært 5 grupper bestående av 34
medlemmer med i arbeidet. I et oppsummeringsmøte 1. oktober var ca. 20 medlemmer til
stede.
Følgende styremedlemmer og gruppeledere til stede: Per Sandbakken, Kjell Åge ØieKjølstad, Martin Øveraasen, Kristin Randgaard. Tormod Skaare, Jan K. Berg, Knut Olav
Hovde, Roy Håkerud, Helge Lillemæhlum og Harald Finden.
Vi har klart å få til et, etter vår egen mening godt produkt som vi foreslår å kalle Strategi- og
aktivitetsplan 2016 – 2019 med overskriften «Vi vil».
Styret gjorde en grundig jobb i forhold til utfordringen Trav 2020. Martin Øveraasen hadde en
solid oppfølging av denne jobben mot Hedmark travforbund.

Sosiale aktiviteter
Busstur til klasseløpshelga 13.9 med 18 deltagere og felles tur til Oslo Grand Prix i juni
sammen med Lillehammer med ca. samme antall deltakere fra oss! Deltagerne betalte selv
turen.
Hyggelig maibesøk hos travtrener Steinar Hammersborg på Tangen for 10 medlemmer. Vi
hadde en strålende dag i solskinnet ved Mjøsa med traktering og omvisning med gode tips fra
en rutinert trener. Det ble faktisk født et føll der mens noen av oss bivånet!
Vi hadde også hyggelig besøk på Strand Brenneri med ca. 20 medlemmer. Her var det Jørn
Kvikstad som sto for det travfaglige.
8 medlemmer stilte til dugnad på Biri travbane ved bruktmarkedet der i september.
Vi har arrangert fellestreninger på Biri en rekke lørdager dette året. Her har spesielt Anne
Berit Sveen og Jan Kåre Berg gjort en kjempejobb!
Vi har også tatt initiativ til og betalt pynting på sermoniplass på storløpshelg på Biri!

Representasjon
Kjell-Åge Øie-Kjølstad og Martin Øveraasen representerte på ledermøtet i Hedmark travforbund. På
felles høstkonferanse for østlandsområde deltok Kristin Randgaard, Tormod Skaare, Per Sandbakken
og Kjell-Aage Øie-Kjølstad.
Vi hadde full representasjon på generalforsamlingen til Hedmark Travforbund og Kristin Randgaard
deltok på forbundets ledermøte i desember 2015.
Kåre M. Dahlen sitter i styret for Biri Trav. Kristin Randgård sitter i styret for Hedmark Travforbund.
Per Sandbakken har sittet i valgkomiteen for Hedmark Travforbund.

Sportslige resultater/aktiviteter
Johanne Ulrica T. Øveraasen tok sitt 2. Birichampionat i 2015, moro var det og at hun sikret
seieren med en av lagets hester, Grundvolds Loke.
Vi arrangerte lokalkjøring på Biri i februar med 60 ekvipasjer til start. Godt arrangement som vi fikk
veldig gode tilbakemeldinger på. Men, det er trist at det er vanskelig å skaffe nok funksjonærer i et lag
med 150 medlemmer! Hva betyr det?

Årets hester
Årets kaldblodstraver er Åsrud Vilja, eier Tor Ørjan Å. Johansen, med tre seire og innkjørt kr.
296 000,- Hun vant bla. det årlige femårs hoppeløpet på Drammen i august med kr. 250 000,- i
førstepremie.
Årets varmblodstraver er Semper Fi, eier Morten M. Ottersen, med fem seire og innkjørt kr. 160 000,-.
Vi har etter forespørsel ikke fått datagrunnlag for å trekke ut av statistikkene hva medlemmenes hester
totalt har kjørt inn.
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