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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 15/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  31. oktober 2013 kl. 19.00 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Randi Hotvedt, Ove Bjerkeset, Helge Grimnes, Birthe 

Austevoll (Buskerud Travforbund)  

 

 

Forfall: Sidsel Stordalen, Linda Borgan, Margit Aarø 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 143/2013:  Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 144/2013:  Utsatte saker 

Grunnet flere forfall utsettes disse sakene til neste styremøte: medlemsmøte i november, 

foredrag, status ponnigruppe, status dommertårn, lokale spillstimulerende tiltak. 

 

Sak 145/2013:  Markenstrav 2014 

Det tradisjonsrike Markenstravet vil i 2014 bli arrangert søndag 2. mars. Vi vil søke om å få 

kjøre løpet om Buskerudpokalen under denne kjøringen. Ove tar kontakt med Ernst-Petter 

Knutsen og vurderer eventuelle endringer i løpsutskrivingen. I likhet med i fjor vil vi 

arrangere et brukshestløp. Ove sender søknad til Buskerud Travforbund om kjøringen.   

 

Sak 146/2013:  Hestens Dag 2014 

Vi tar sikte på å arrangere Hestens Dag 2014 søndag 24. august. Ove sender søknad til 

Buskerud Travforbund om arrangementet. 

 

Sak 147/2013:  Kongsbergdagen 2014 

Kongsbergdagen med lokale sponsorer på Drammen Travbane ble vedtatt å holde mandag 3. 

november.  

 

Sak 148/2013:  Medlemsmiddag Drammen Travbane 

Den årlige medlemsmiddagen på Drammen Travbane vil avholdes mandag 17. februar. 

 

Sak 149/2013:  Andelslag på spill 

Vi vil starte et andelslag på spill hos Norsk Rikstoto. Dette vil bli offentliggjort på vår 

nettside, og også på medlemsmøtet i november. Vegar og Ove vil administrere dette. 
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Sak 150/2013:  Kongsberg Travbane 

Vi forespør Knut Stordalen angående brøyting av banen også den kommende vinteren. Det tas 

sikte på at banen vil bli brøytet og klar hver lørdag formiddag. Det tas dog forbehold om at 

ved store snøfall og veldig dårlig vær vil ikke dette være mulig. Informasjon om 

baneforholdene vil bli oppdatert på vår nettside. Det tas sikte på å arrangere felles trening på 

banen annenhver lørdag. 

 

Sak 151/2013:  Generalforsamling 2013 

Vi vil avholde generalforsamling for Kongsberg Travskole i kantina på Felleskjøpet fredag 

17. januar klokken 19.00. Ove sender ut innkalling og dokumenter til lederen i valgkomiteen.  

 

Sak 152/2013:  Kurs for tillitsvalgte 

Vi har et tidligere styrevedtak på å arrangere kurs for tillitsvalgte. Buskerud Travforbund tar 

sikte på å arrangere et slikt i mars, og vi satser på å sende flest mulig av våre tillitsvalgte og 

andre interesserte på dette. 

 

Sak 153/2013:  Nye medlemmer 

Vi vil forsøke å verve nye medlemmer via diverse av våre aktiviteter. Info om nye 

medlemmer sendes Ove, som legger de inn i medlemsregisteret. 

 

Sak 154/2013:  Lagskonferanse  

Det ble avholdt lagskonferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark i oktober. Kongsberg 

Travselskap var dessverre ikke representert på denne. Birthe refererte fra denne.  

 

Sak 155/2013:  Høstkonferanse 

Det ble avholdt høstkonferanse i DNT den siste helgen i oktober. Ove var vår representant på 

denne, og refererte fra konferansen.  

 

Sak 156/2013:  Førjulsmoro 

Vi tar sikte på å arrangere en eller annen form for førjulsmoro, f.eks. kanefart i samarbeid 

med Kongsberg og Omegn Rideklubb. Ove holder kontakten med Gitte Stamstad angående 

dette.  

 

Sak 157/2013:  Folkehesten 2014 

Salget av andeler i Folkehesten 2014 starter 1. november. Nytt av året er at de utvalgte 

trenerne har valgt hester fra 3-7 år, og dermed er hestene startklare allerede fra januar. I år vil 

det være mulig å kjøpe andeler via SMS. Vi vil legge ut informasjon om Folkehesten på vår 

nettside, og vil vurdere lokale salgstiltak på neste styremøte. 

 

Sak 158/2013:  Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punktet. 

 

 

 

Neste styremøte blir i brakka på banen torsdag 7. november klokken 19.00 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.15 

 

 
Ove Bjerkeset 

1. november 2013 


