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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  17. august 2013 kl. 12.00 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Randi Hotvedt, Sidsel Stordalen, Linda Borgan, Helge 

Grimnes 

 

 

Forfall: Ove Bjerkeset 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 109/2013:  Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 110/2013:  Styret 

To av varamedlemmene til styret har valgt å trekke seg fra sine verv med umiddelbar 

virkning. Vi må ha inn to nye som reserve frem til neste generalforsamling. Margit Aarø har 

sagt seg villig til dette. Line Knutsen er en kandidat, og vil bli forespurt av Vegar. 

 

Sak 111/2013:  Banen 

Kongsberg Travbane er rustet opp. Det er gjort en god jobb med baneunderlaget. Banen er 

grøftet, høvlet og dosert etter at det er hatt på ny masse. Det gjenstår fortsatt noe jobb med 

banen. En del av dette vil bli gjort i høst, og resten til våren. 

 

Sak 112/2013:  Dommertårnet 

Skogskolen i Daggrenda er forespurt om de tar på seg jobben med å pusse opp dommertårnet. 

Vi har så langt ikke fått noe svar på dette, og Sidsel purrer på dette.  

 

Sak 113/2013:  Ponnigruppa 

Det ble besluttet å vente med å sende noen på ponniinstruktørkurs på Starum til våren. Sidsel 

kontakter Birthe i Buskerud Travforbund angående dette. Sidsel kommer til å delta på 

ponnitreningene på Drammen Travbane annenhver tirsdag. 

 

Sak 114/2013:  Fellestreninger 

Det er satt opp to nye datoer for felles trening på banen. Dette er lørdagene 7. og 28. 

september klokken 12.00. 

Morten Louis Johnsen kommer på treningen 7.9, hvor han kan behandle hester med 

akupunktur. Dette formidles på lagets nettside. Morten tar 500 kroner pr. hest, og det er fint 

dersom de som ønsker dette sender en SMS til Vegar, tlf: 98663299, i forkant. 
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Sak 115/2013:  Tandemsulky 

Vi har fått tilskudd fra DNT på 7000 kroner til kjøp av tandemsulky. Vi har fått tilbud fra 

Geir Lie på sulky med sele og tommer til kr. 19.500. Det ble besluttet å kjøpe denne, men 

uten sele. Vegar kontakter Geir for ytterligere detaljer. 

 

Sak 116/2013:  Lagskonferansen 

Styret sender inn forslag på følgende temaer til høstens lagskonferanse: 

 - Forsikring av travhest/utstyr ved ulykke under trening. Hva dekker forsikringen? 

- Det må skrives ut/deles flere av løpene i grunnlag 100.000 til 200.000, og mellom 200.000 

og 300.000. Vegar sender e-post til Birthe angående dette. 

 

Sak 117/2013:  Hestens Dag 

Av forskjellige grunner ble det vedtatt å flytte Hestens Dag til lørdag 21. september klokken 

13.00. Styret må forsøke å få flest mulige hester og ekvipasjer til raseparaden og andre 

aktiviteter. Alle må også forsøke å skaffe premier til loddsalget. 

 

Sak 118/2013:  Dugnad 

Det blir dugnad på Kongsberg Travbane mandag 2. september klokken 18.00. Området skal 

ryddes/ordnes frem mot Hestens Dag. 

 

Sak 119/2013:  Kreftsaken 

Vi har fått forespørsel fra Anders Kongsrud om å støtte barneavdelingen i forbindelse med 

Rikshospitalets Dag på Bjerke Travbane onsdag 21.8. Det ble vedtatt å støtte dette med 1000 

kroner. Sidsel overfører pengene. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 14.15. 

 

Neste styremøte blir mandag 2. september ca. klokken 20.00 i etterkant av dugnaden. 

 

 
Vegar Wetterstad 
19. august 2013 


