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1. Innledning 

I april 2015 ble det satt i gang et bredt anlagt arbeid med det som ble kaldt strategiplan for laget. Alle 

medlemmer ble per brev invitert til å delta i gruppearbeid for å få fram medlemmenes syn på 

innholdet. 35 interesserte medlemmer ble inndelt i 5 grupper som hver gjennomførte inntil 3 

møter. Temaer fra gruppene ble behandlet i to oppsamlingsmøter med mellom liggende 

redigeringsmøte før gruppearbeidet ble avsluttet med et plenumsmøte i oktober. Resultatet av arbeidet 

ble samlet i arbeids- dokumentet Strategiplan 2015 – 2019, i betydningen innspill til det som skulle 

utvikles til strategiplan. 

Fasene i strategiarbeidet fikk dermed en uvanlig rekkefølge; aktivitetsnivået ble bearbeidet før en 

behandlet overordnet målsetning og strategi for å nå målene. 

Medlemmenes tydelig sterkere interesse for å drøfte aktiviteter enn strategi er deretter hensyn tatt ved å 

utarbeide et samlet plandokument med tittelen ”Vi vil” Strategi- og aktivitetsplan 2016-2019. Tittelen 

varsler at styret for framtiden, i samsvar med DNTs visjon om en samlende vi-kultur, vil utvikle slik 

kultur både innen styret og laget generelt, og direkte og indirekte påvirke overordnede organisasjons- 

nivåer. 

Plandokumentet skal forutsetningsvis behandles på hver generalforsamling, og i aktuelt omfang 

revideres etter fortløpende endringer av eksterne og interne rammebetingelser. 

 

 



2. Struktur for lagets planarbeid 

Strategi- og aktivitetsplanen er lagets overordnede plan, og er det eneste nivå som skal behandles i 

generalforsamling. Behandlingsprosessen er illustrert gjennom følgende figur: 
 

 

 

 

Lagets 

Lagets medlemmer gir innspill gjennom prosess
 
som styret inviterer til. 

 

Årsberetning ”Vi vil” 

4 år 

 

 

Fordeles til medlemmene iht loven.

Årsregnskap Årsbudsjett 

Medlemmenes 

innspill til 

strategi- og 

aktivitetsplan 

Styrets behandling: Styret utarbeider årsberetning og årsregnskap i form som 

viser samsvarsgrad med vedtatt plan og budsjett, hva er 

gjort, hva er ikke gjort, og eventuelt hvorfor. 

Styret utarbeider strategi-
 
og aktivitetsplan med tilhørende 

årsbudsjett. Gjeldende strategi skal vurderes, hva skal fortsatt 

gjelde, hva skal justeres. Aktiviteter egnet til å gjennomføre valgt 

strategi føres i planens aktivitetsdel og de økonomiske 

konsekvenser innarbeides i årsbudsjettet. 

 

Generalforsamlingens Generalforsamlingen behandler iht loven styrets forslag 

behandling: til årsberetning og årsregnskap. 

Generalforsamlingen behandler styrets forslag til 

strategi- og aktivitetsplan. 

Generalforsamlingen behandler styrets forslag til årsbudsjett. 
 

 



 

 

3. Organisasjon 

 

Mål: Laget skal gi medlemmene visshet om om å tilhøre en velordnet og veldrevet organisasjon som 

gjennom åpenhet og kommunikasjon gir grunnlag for gode sportslige og sosiale opplevelser. 

Strategi 2016-2019  

Laget skal drives slik at alle medlemmer kan føle seg velkomne i et godt miljø for sportslig og sosial 

utvikling, og laget skal ovenfor overordnede organisasjonsledd og samarbeidspartnere fremstå som 

et lag det er klokt å lytte til. 

 

Aktivitieter: 

1. Hvert nyvalgte styre skal drøfte intern arbeidsform og samarbeidsform, og kontinuerlig 

underbygge en «Vi-kultur» gjennom fremsnakk.  

2. Laget skal ledes, både direkte og indirekte på en måte som fremmer felles 

virkelighetsoppfatning, sosialt miljø og samhold, bl.a. gjennom møter, turer og sosialt 

samvær i egne lokaler i tilknytning til generalforsamlingene. 

3. Eksisterende og mulig fremtidige tillitsvalgte skal skoleres generelt, og spesielt innen DNT 

arbeidsområde ved hvert år å ha deltakere på organisasjonens kurs.  

4. Styret skal utvikle og implementere god informasjons og kommunikasjonskultur. 

5. Styret skal utarbeide matrise som viser fordeling av ansvar for både lov-pålagte og selv-

pålagte aktiviteter. 

6. Styret skal utarbeide om implementere økonomireglement, og vise ansvars-sammenhenger i 

ansvarsmatrisen. 

7. Styret skal implementere og videreutvikle utarbeidet arkivsystem. 

8. Styret skal implementere og videreutvikle utarbeidet rutine for valgkomiteen. 

9. Styret skal utarbeide og implementere andre rutiner etter erfart behov. 

10. Styret skal ta initiativ til å fremdrøfte en omforent forståelse av mål og mening med å velge 

representanter for laget til andre organisasjonsledd, og gjøre disse kjent for medlemmene. 

Det skal klargjøres at valgte representanter skal være toveis-kommunikasjonsledd. Gjennom 

dette skal kvalifiserte innspill til relevante saker i andre organisasjonsledd gis, og 

tilbakemeldinger fra slik representasjon skal gis innen laget. 

11. Styret skal kontakte administrasjonen for å avklare hvilke fasiliteter vi kan gjøre oss nytte av 

på Biri travbane ved en målrettet orientering av vår vikrksomhet mot denne. Avklaringen skal 

deretter danne grunnlag for konkrete saker.  

 

 

 

 

 

 



4. Rekruttering 

 

Mål: Laget skal opprettholde dagens medlemstall på ca 150 gjennom planperioden, og 

arbeide for at ponnitrav får en forbedret ivaretakelse både i laget og i overordnede 

organisasjonsledd i DNT. 

 

Strategi 2016-2019. 

Generell tendens til medlemsfrafall skal begrenses og helst stoppes, det skal drives en aktiv 

rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte som motvirker tilbakegang og forgubbing i alle 

organisasjonsledd.  

 

Aktiviteter: 

1. Laget skal arbeide med ponnitrav som etter hvert gir grunnlag for å oppfatte ponnittrav 

som en selvsagt del av lagets virksomhet. 

2. Laget skal på en offensiv måte markedsføre ponniløp og ungdomsløp som en del av 

lokalkjøringer laget skal arrangere.  

3. Laget skal fremsnakke ponnitrav, ungdomstrav og andre ungdomsaktiviteter i de 

organisasjonsledd laget lar seg representere.  

4. Laget skal ha målrettet og bevisst kontakt med lokale ponnimiljøer for å drøfte 

samarbeid og mulige synergieffekter. 

5. Laget skal bruke lokalpressen og sosiale medier bevisst ved bl.a. å etablere medie- og 

markedsføringsgruppe og være pådriver for å få lokalavisene til å omtale og gi 

eksperttips foran løp på Biri travbane.  

6. Styret skal vurdere samarbeid med Ringsaker kommune om å arrangere «åpen dag» med 

enkel servering, mulighet for å delta i stell, kjøring, ridning osv. av hest i Brumunddal.  

7. Styret skal beskrive ønsket kolleksjon, og innhente konkurrerende priser på 

lagsprofilerende antrekk.  

8. Styret lager ett gjennomtenkt opplegg for å invitere bedrifter og organisasjoner til 

engasjerende aktiviteter for å utvikle interesse for de forskjellige sider ved travsporten. 

9. Laget skal arrangere sosiale turer til for eksempel OGP, Klasseløpene og Solvallahvor 

lagets oppgave er å være teknisk arrangør for opplegg som betales av deltakerene. 

 

 

 

 

5 Økonomi  

 

Mål: Lagets kapital skal forvaltes på ansvarlig måte og lagets drift skal over tid balansere. 

 

Strategi 2016-2019 

 

Laget har etter salg av landbanen i Brumunddal en økonomisk frihet ut over det normale 

for travlag. Rentenedgang, og sannsynlighet for videre nedgang, gjør at driften må 

tilpasses en helt annen hverdag enn vi hadde for bare noen år siden.  

 



Aktiviteter: 

 

1. I årsbudsjettene skal anvendelse av renteinntektene følge regler vedtatt av 

generalforsamlingen i 2009. 

2. Styret utreder i hvilken grad kapitalen skal kunne omdisponeres til fornuftige 

investeringer.  

3. Gjeldende regler fra 2009 justeres slik at lagets navn, omtale av årsmøter, og ikke 

gjennomført del av vedtaket kommer i samsvar med hva som er praktisert, vedtas i 

generalforsamling og dokumenteres i protokoll fra samme. 

4. Det avsettes ett reservefond eller årsoppgjørsfond for å motvirke risiko for 

omfattende saksbehandling for oppløselig kapital for å dekke negativ driftsresultat.  

5. Styret skal fortløpende arbeide for å redusere utgiftene og å øke inntektene. 

 

 

 

6. Sport 

Mål: Økt antall hester hyppigere til start. 

 

Strategi 2016-2019 

 

I erkjennelse av at sportslig aktivitet ikke kan vedtas å øke, må først og fremst lagsmiljø og 

økonomiske rammer gi grunnlag for entusiastisk satsning innen travsporten.  

 

Aktiviteter: 

Laget skal arrangere lokalkjøringer med ponniløp, ungdomsløp og montèløp. For løpene 

vurderes forskjellige løpsoppsett som amerikaner innmelding. Det aksjoneres for å få 

sponsorer til løpene.  

1. Laget skal arbeide for å forbedre løpstilbud og premieskala for norsfødte hester.  

2. Laget skal støtte arbeidet med økt premieramme for klasseløp og andre løp knyttet opp mot 

innmeldingsberettigelse til klasseløp.  

3. Laget skal arrangere ett fagmøte om våren og ett om høsten.  

4. Styret skal utrede hva laget praktisk kan bidra med for å hjelpe interessenter med å etablere 

andelslag.  

5. Laget skal støtte Til Start-proskjektet for eldre, ustartede hester og ellers arbeide for at også 

andre hester i «hvilemodus» igjen kommer til start. 

6. Laget skal viderutvikle fellestreningene på Biri, herunder vurdere å gjøre avtale med trener 

om å være til stede for å bistå både erfarne og uerfarne aktører. Andre travlag som har Biri 

som hjemmebane skal kontaktes for å drøfte samarbeid.  

 

 

 


