
 1 

 

 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 16/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  7. november 2013 kl. 19.00 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Helge Grimnes, Sidsel Stordalen, Ove Bjerkeset 

 

 

Forfall: Linda Borgan, Margit Aarø, Vegar Wetterstad, Randi Hotvedt 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

 

Sak 159/2013:  Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 160/2013:  Foredrag 

Vi har vært i kontakt med Gunnar Gjerstad angående å holde foredrag. Gjerstad er travtrener 

og lærer på Norsk Hestesenter på Starum. Dette vil bli i kantina på Felleskjøpet torsdag 28. 

november klokken 18.30. Tema blir: fra unghest til ferdig starthest. Foredraget er åpent for 

alle, og det vil bli enkel bevertning. 

 

Sak 161/2013:  Medlemsmøte 

Vi tar sikte på å avholde medlemsmøte torsdag 12. desember. Nærmere informasjon om møtet 

blir lagt ut på vår nettside. 

 

Sak 162/2013:  Medlemsoversikt 

Vi gikk gjennom medlemsoversikten, og forsøker å kontakte de medlemmene som ikke har 

betalt kontingenten for 2013 for å høre om de fortsatt vil være medlemmer. Vi minner om at 

medlemskontingent må være betalt for å kunne delta på generalforsamlingen. 

 

Sak 163/2013:  Folkehesten 2014 

Styremedlemmene er informert om Folkehesten 2014, og vi har allerede solgt noen andeler. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å kjøpe andeler i Folkehesten via e-post, vår nettside og 

Facebook.  

 

Sak 164/2013:  Ponnigruppe 

Sidsel er ansvarlig for ponnigruppen, og vi forespør to andre kandidater om de vil være med i 

gruppen for 2014. Vi vil sende to personer på ponniinstruktørkurs på Starum til våren. Det tas 

sikte på å arrangere en ponnilørdag på nyåret, muligens i samarbeid med ponnigruppa i 

Drammen. Vi fikk tildelt midler av Sparebank1 til ponniutstyr tidligere i år. Sidsel gir 

tilbakemelding til Sparebank1 om status på ponniarbeidet. 
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Sak 165/2013:  Status dommertårn 

Vi har vurdert å ruste opp dommertårnet. I den forbindelse har vi vært kontakt med 

snekkerlinja i Saggrenda, men har ikke fått noen tilbakemelding. Sidsel purrer på dette. Ove 

kom med et nytt forslag, som går på å ruste opp garasjen i stedet for dommertårnet. 

Argumentene er at vi eier garasjen selv, og at den er større enn dommertårnet. Vi drøfter dette 

videre på de neste styremøtene. 

 

Sak 166/2013:  Ledermøte i Buskerud Travforbund 

Dette ble avholdt 5. november. Ove var vår representant på dette, og refererte fra møtet. 

Banedrift 2014 og regionsamarbeid mellom Buskerud, Vestfold og Telemark var hovedsaken. 

Tre lag har søkt om lokalkjøringer i 2014. Dette er Øvre Eiker, Kongsberg og Modum. 

Sistnevnte skal kjøre løpet om Buskerudpokalen i 2014. Det ble lagt frem et skriv fra 

Ringerike og Hole med overskrift: Hvordan redde travsporten. Punktene i dette vil bli tatt opp 

i de lokale lagene. 

 

Sak 167/2013:  Skriv fra Ringerike og Hole 

Det ovennevnte skrivet fra Ringerike og Hole ble delt ut, og styremedlemmene oppfordres til 

å lese dette, for at vi så kan ta en diskusjon rundt temaene på et senere styremøte.  

 

Sak 168/2013:  Lokale spillstimulerende tiltak 

Vi vil forsøke å holde en lokal stand hvor vi vil promotere sporten og samtidig forsøke å øke 

spillet. Det vurderes å få til en stand med en hest i Kongsberg sentrum. Siden vi har mye på 

programmet resten av 2013, vil dette bli på nyåret.  

Vi satser på å sette i gang et andelslag på spill hos Norsk Rikstoto. Det vil i første omgang gå 

over fem uker, med oppstart et stykke ute i desember. En andel for fem uker vil koste 500 

kroner. 10 % av eventuell gevinst tilfaller Kongsberg Travselskap. Ove og Vegar vil være 

ansvarlige for dette. Mer informasjon om dette vil komme på vår nettside, og vil bli nevnt på 

medlemsmøtet. 

 

Sak 169/2013:  Generalforsamling 

Generalforsamling 2013 vil bli avholdt i kantina på Felleskjøpet fredag 17. januar klokken 

19.00. Innkalling til denne og papirer til valgkomiteen ble gjennomgått, og Ove sender ut 

dette i løpet av få dager.  

 

Sak 170/2013:  Status travbanen 

Det er nylig fylt på et nytt gruslag på banen, og denne er i god stand mot vinteren. Det ble 

vedtatt å kjøre på to tonn salt på banen til våren. Det vil bli brøytet før fellestreningene 

annenhver lørdag. Ellers vil værforholdene avgjøre når banen er åpen for trening. Nærmere 

informasjon om baneforholdene vil bli lagt ut på vår nettside.  

 

Sak 171/2013:  Lørdagskjøringer på Drammen 

Drammen Travbane skal ha ettermiddags/kveldskjøring lørdagene 16. og 30. november. Det 

vil bli servert julebuffet på travkroa. Vi forsøker å stimulere våre medlemmer og andre til å 

delta på disse kjøringene.  

 

Sak 172/2013:  Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punktet. 

 

Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for nytt styremøte.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.15 

 

 
Ove Bjerkeset 

9. november 2013 


