
03.03.16  kl. 19.00 Brugata 3 Brumunddal. Hjemme hos Kristin. 

Styremøte 2-16 Ringsaker og Omegn Travlag. 

Tilstede: Kristin Randgaard, Martin Øveraasen, Catherine Åsegård og Jan Kåre Berg. (2. 
vara)  

Per Sandbakken kom 19:30 og måtte gå kl 20:00 

Meldt forfall: Harald Finden.  

4 (2)-16 Lokalkjøring – Evaluering 

59 hester var påmeldt. Det blei til slutt 44 startende hester og 2 stk ponnier. Vi var heldige 
med fint vær og har fått mye positiv tilbakemelding på både arrangement og premiering.  
Vi prøver å få til rekruttløp for ponni, og ungdomsløp for stor hest til neste år.  

5 (2)-16 Budsjett – Gjennomgang 

Ingen endringer i forhold til hva som er sendt ut til medlemmene sammen med 
årsberettningen.  

6 (2)-16 Generalforsamling Hedemark Travforbund – Oppsumering  

Vi gratulerer styrets nestformann Per Sandbakken som ny leder i Hedmark Travforbund. 
Kristin Randgaard sitter fremdeles som styremedlem.  

Se referat på Hedmark Travforbund sin hjemmeside. 

7 (2)-16 Fellestreninger 

Martin Øveraasen har snakket med Jørn M. Kvikstad, som er positiv og behjelpelig med sin 
kompetanse annehver tirsdag. (tirsdagen det ikke er rutineløp) Det blei diskutert frem og 
tilbake om hvilken dag som passer best, lørdag eller tirsdag. Vi kom frem til at vi opplyser 
om treningen på tirsdag, men ikke har noe organisert rundt det. Vi reduserer 
lørdagstreningen fra annehver lørdag til 1. lørdagen i måneden, og fortsetter med det 
sosiale rundt det. Fellestrening i banen mellom  10:00 – 12:00, og sosialt med kaffi og noe 
å bite i fra 12:00-13:00. Vi gjør en evaluering etter noen treninger. 

(Se punkt 6.7 i strategiplan)  

8 (2)-16 Strategiplan 

3. Organisasjon 

Leder og kasserer ber om møte med Biri for å avklare hvilke muligheter vi har der. 

Se punkt 3.11 



4 Rekruttering:  

Sekretær hører med ponni-intruktør fra Oppland om ett samarbeid. Vi jobber med å få tak 
i egnede ponnier, som barn kan bli kjent med.  

Se punkt 4.1 og 4.4 

Leder tar seg av å sjekke priser og lignende ang. klær med lagets logo. 

Se punkt 4.8 

Vi jobber allerede med å arrangerer busstur til storløp på Bjerke. 

Se punkt 4.10 

  

5 Økonomi 

Se punkt 3.11 og 5.2 

6. Sport  

Vi arrangerer ungdomsløp, rekruttløp og montèløp ved neste lokalkjøring. 

Se punkt 6.1 

Laget skal arrangere ett fagmøte om våren og høsten. 

Se punkt 6.4 

9 (2)-16 Medlemsmøte – Tema? Tidspunkt?  

Martin arbeider videre med vårmøte. 

Catherine Åsegård (Sekretær)  

03.03.16 
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