
  

Tillitsvalgte: 
Generalforsamlingen 2016 valgte følgende tillitspersoner 

Funksjon  Navn   Merknad 
Leder   Kristin Randgaard Ikke på valg (på valg som leder) 
Nestleder  Per Sandbakken På valg i 2017 
Styremedlem  Martin Øveraasen På valg i 2017 
Styremedlem  Harald Finden  Ikke på valg 
Styremedlem  Anne C. Åsegård Ikke på valg 
Varamedlem  Geir Atle Aas  På valg i 2017 
Varamedlem  Jan Kaare Berg  På valg i 2017 
Repr. DNT  Kristin Randgaard 
Vara rep. DNT  Per Sandbakken 
Repr. til HT  Anne C. Åsegård 
Repr. til HT   Martin Øveraasen 
Repr. til HT  Harald Finden 
Repr. til HT   Jan K. Berg 
Vararepr. til HT  Ragnar Børresen 
Vararepr. til HT  Geir A. Aas 
Vararepr. til HT  Jo V. Lierhagen  
Vararepr. til HT     Sigmund Eng 
Repr. til GF i Biri trav Kristin Randgaard 
Vara, til GF i Biri trav Per Sandbakken 
Revisor   Klaus Skogen 
Revisor   Ole Fredrik Dæhli 
Vara, revisor  Johanne U. Øveraasen 
Valgkomitemedlem Knut Nysveen  Valgt som vara i 2013 
Valgkomitemedlem Pål  S. Lierhagen Valgt som vara i 2014 
Valgkomitemedlem Kenneth Løkken Valgt som vara i 2015 
Valgkomitemedlem Laila Bergestuen Valgt som vara i 2016 

Medlemsoversikt 

Laget har ved inngangen til 2017, 146 medlemmer 

Hvor av 139 har betalt medlemskontingent for 2016. 

Alle medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2015 og 2016 etter gjentatte purringer, 
er slettet som medlemmer. Alle bes sjekke at de ligger inne med riktig adresse, 
telefonnummer og e post adresse.  

Innlogging i medlemsregisteret:  

Brukernavn: Ditt medlemsnummer 
Passord: DNT + ditt postnummer, f.eks DNT1850. (Bytt passord ved første gangs pålogging) 

Økonomi 

Det er i 2016 oppnådd et positivt resultat på kr. 62 101,03 

Årsberetning for  
Ringsaker og Omegn Travlag 2016



Budsjett for 2017 settes opp på første styremøte etter konstituering av det nye styret. 

Styret foreslår at hele renteinntekten blir stående på kapitalkonto, i de 10 årene vi har 
avtale med Biri Trav – ”Startbilavtalen”.  Men at dette kan tas opp til vurdering hvert år. 
Hele renteinntekten for 2016 blir stående på kapitalkontoen. 

Styremøter 

Det har vært avholdt 8 styremøter. Det er behandlet 20 saker, i motsetning til foregående 
år har saker som har vært oppe på flere styremøter, beholdt samme saksnummer. Det er 
brukt mye tid på avtalen med Biri Trav, i forbindelse med kjøp av ny Startbil og 
gjenytelsene vi får tilbake.  

Anne C. Åsegård søkte om permisjon fra 23. november og til etter generalforsamlingen.  
Geir A. Aas trer inn som styremedlem i denne perioden. 

Amatørstallen. 

I henhold til strategi- og aktivitetsplan 2016 – 2019 Vi Vil, punkt 3. 11 står det ”Styret skal 
kontakte administrasjon for å avklare hvilke fasiliteter vi kan gjøre oss nytte av på Biri 
travbane ved en målrettet orientering av vår virksomhet av denne. Avklaringen skal 
deretter danne grunnlag for konkrete saker ”. 

Styret valgte dette som hovedoppgave i år. Dette resulterte i at vi fikk følgende avtale 
med Biri Trav AS: 

Innkjøp av Startbil til Biri Trav, inntil kr. 1 000 000,- 

Goder for laget: 

• Eget løp ”Ringsaker og Omegns Travløp” på 5 V75 dager årlig, i 10 år fremover. 10 
personer får middag og drikke. Samt innkjøp av gavepremier, blomster og 
vinnerteppe til vinner. 

• Vi får avholde årlig Generalforsamling i 10 år fremover på Biri Travbane. Inkludert 
middag, en drikke, kaffe og dessert. 

• Leie av amatørstallen i 10 år kostnadsfritt. 

Stallen ble åpnet i desember 2016, og 5 av de 6 boksen er fylt opp. Vi håper dette vil bli et 
sosialt samlingssted for lagets medlemmer, hvor vi kan møtes med eller uten hest, ta en 
kaffekopp, skravle, utveksle erfaringer og hygge oss. Tilbakemeldinger så langt er at både 
2 og 4 beinte trives veldig godt☺  
Anne Stine L. Werven er kontaktperson for stallen. 

Ekstraordinære generalforsamlinger 

Det er avholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger med sak: Forslag til finansiering ny 
start bil Biri trav. 



Første ekstraordinære generalforsamling ble avholdt 18 august. 
Det møtte 30 stemmeberetige medlemmer. 
27 stemte ja (støttet forslaget), 2 stemte nei og 1 blank. 

Andre ekstraordinære generalforsamling ble avholdt 8. september. 
Det møtte 44 stemmeberetige medlemmer. 
33 stemte ja (støttet forslaget) 10 stemte nei og 1 blank. 

Begge avstemningene ga over 2/3 flertall, forslaget godkjent. 

Aktiviteter 

▪ Lokalkjøringa ble avholdt på Biri med 59 hester/ponnier, etter først å ha blitt avlyst 
7. februar pga. baneforholdene. Det ble et svært vellykket arrangement med gode 
tilbakemeldinger. 

▪ Medlemsmøte på Felleskjøpet Rudshøgda, med foringskonsulent fra F K og 
travtrener Geir Kihle, som snakket om trening. Trivelig og lærerikt for de 35 
medlemmene som møtte opp. 

▪ 21. mai deltok vi på felles ponni samling med Oppland, vi sørget for grilling av 
pølser og servering av drikke.  

▪ Tirsdag 3. mai, Vår dugnad på Biri. 

▪ Busstur til OGP 12. juni, sammen med Lillehammer og Stange. Flott tur med nesten 
full buss og god stemning.  

▪ I løpet av året er det avholdt flere felles treninger, etterfulgt med servering av 
kaffe og vafler eller grilling.  

▪ Laget har stilt på 2 dugnader i forbindelse med rutineløp på Biri 

▪ Det har vært 3 dugnader for å klargjøre amatørstallen. Vask, maling, reprasjoner og 
gjerding har stått på programmet. Mellom 12 og 15 møtte hver gang. En stor takk 
til de som bidro til å klargjøre stallen våres ☺ 

Representasjon 

▪ Anne C.  Åsegård, Martin Øveraasen, Harald Finden og Jan K Berg, representerte på 
generalforsamlingen i H T, Elverum 25 februar. Leder var på generalforsamlingen 
som styremedlem i H T. Nestleder ble valgt som leder i H T. 

▪ Ledermøte på Starmoen 11. april. Leder og nestleder møtte. 

▪ Generalforsamling Biri trav 19. april, leder møtte. 

▪ Generalforsamling DNT, leder møtte. 

▪ Julemøte/ledermøte i H T, 8. desember i Elverum, leder og nest leder møtte. 

Strategi- og aktivitetsplan 2016 – 2019 ” Vi vil ”. 

Et rullerende dokument som videreføres i 2017. 



Sport 

Lagets monté rytter Johanne U. Øveraasen og lagets A-trener Morten M. Ottersen, har 
begge hatt en fremragende sesong. 

Johanne har i 2016 beholdt pallplassen fra i fjor, og ligger som nr. 3 på landsstatistikken. 
På 67 starter har hun 18 seiere, 9 andre og 11 tredje plasser. Hun har høyeste seierprosent 
blant de norske ryttere med 26,9 %, og har ridd inn kr. 534.500 til sine oppdragsgivere. Hun 
ble bane champion på Biri og Momarken. 

Av 116 profesjonelle travtrenere i Norge, er det kun en som har høyere seiersprosent enn 
Mortens 23,9 %. På 159 starter har hestene vunnet 37 ganger, 20 andre og 22 tredjeplasser. 
Totalt har han kjørt inn kr. 1.371.522 på stallens hester, med kun 18 hester i startklar alder 
på treningslista. 

I 2016 deltok 34 hester tilhørende travlagets medlemmer i totalisator løp. På 278 starter 
tok de 32 seiere og kjørt inn kr. 1.442.193 til sine eiere. 

Årets sportslige høydepunkt. Åsrud Vilja som vant NM for kaldblodshopper – verdt kr. 
250 000. Del eid, oppdrettet og trent av Tor Ørjan Johansen.  

 Årets kaldblods  

1. Åsrud Vilja  kr. 312.000 

2. Grunsvold loke kr. 172.222 

3. Jørnstu Vilja  kr.  71.000 

Årets varmblods 

1. Luzifer   kr. 141.000 
2. Trinitro  kr.  87.678 
3. Semper Fi  kr.  71.500 

Kristin Randgaard   Per Sandbakken   Martin Øveraasen  

Sign.   Sign.     Sign 

                     Harald Finden                                            Geir Atle Aas 

  Sign.     Sign. 


