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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 14/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  8. oktober 2013 kl. 19.00 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Randi Hotvedt, Ove Bjerkeset, Linda Borgan, Helge 

Grimnes, Sidsel Stordalen, Margit Aarø 

 

 

Forfall: Ingen 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 131/2013:  Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 132/2013:  Endring i styret 

Vegar må trekke seg som leder av laget grunnet helsemessige årsaker. Dette i samråd med sin 

lege. Styret var enige om at nåværende nestleder Ove overtar som leder frem til 

generalforsamlingen i januar. 

 

Sak 133/2013:  Evaluering Hestens Dag 

Det ble foretatt en evaluering av Hestens Dag som ble arrangert i september. Arrangementet 

var bra, og økonomisk blir det et lite overskudd, noe vi er fornøyd med. Det ble påpekt noen 

detaljer som kan gjøre arrangementet enda bedre neste år. 

 

Sak 134/2013:  Kveldstrav Drammen 

Drammen Travbane arrangerer kveldstrav lørdag 19. oktober. Vi bestiller fire bord på 

travkroa, og forsøker å få med flest mulig til en sosial sammenkomst denne kvelden.  

 

Sak 135/2013:  Felles treninger 

Vi fortsetter med felles treninger på Kongsberg Travbane. Den første blir lørdag 26. oktober 

klokken 12.00. Deretter blir det 9. november. Etter det blir det hver fjortende dag, dog med 

værforbehold når snøen kommer. 

 

Sak 136/2013:  Jubileumsfest 

Kongsberg Travselskap er 110 år i 2013, og vi skal ha jubileumsfest i lokalene til 

Trekkspillklubben lørdag 26. oktober klokken 19.00. Innbydelser er sendt ut til medlemmer. 

Festen er åpen for alle, og medlemmer oppfordres til å be med venner og bekjente.  

 

Sak 137/2013:  Reguleringsplan 

Vi har mott informasjon om bygging av ny vei til Sevlemoen, som også betyr at det blir ny 

nedkjøring til Kongsberg Travbane.  
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Sak 138/2013:  Medlemsmøte 

Vi skal ha et medlemsmøte i høst. Dette vil bli avholdt i november, og vi kommer tilbake med 

nærmere informasjon om dato.  

 

Sak 139/2013:  Foredrag/kurs 

Vi forespør aktuelle kandidater til å ha et foredrag en gang i november.  

 

Sak 140/2013:  Ungdomssamling 

Line Knutsen og Margit Aarø deltok på ungdomssamling i regi DNT på Sørlandet. Margit 

refererte fra denne.  

 

Sak 141/2013:  Omsetning på spill 

Vi har mottatt informasjon fra Buskerud Travforbund angående sviktende omsetning på 

hestespill. Styret vil vurdere lokale aktiviteter som er spillstimulerende. 

 

Sak 142/2013:  Registreringsskjema 

Registreringsskjema angående endringer på Kongsberg Travbane er fylt ut og sendes 

Buskerud Travforbund.  

 

Neste styremøte blir i brakka på banen torsdag 31. oktober klokken 19.00 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.30 

 

 
Ove Bjerkeset 
10. oktober 2013 


