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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 4/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  25. mars 2013 kl. 19.30 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Linda Borgan, Anne Gromstad, Paul Anders Lia, Randi 

Hotvedt, Helge Grimnes, Ove Bjerkeset, Sidsel Stordalen 

 

Forfall: Ingen 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 30/2013: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 31/2013: Medlemsfest 

Det var 27 stykker til stede på den avholdte medlemsfesten på Hostvedt skole forleden. 

Arrangementet var vellykket med god mat og god stemning. 

 

Sak 32/2013: Generalforsamling Drammen Travbane 

Paul Anders Lia var vår representant på Drammen Travbanes generalforsamling, og refererte 

kort fra denne.  

 

Sak 33/2013: Markenstravet 2013 

Det ble tatt evaluering på dette på forrige møte. I tillegg vurderer vi å endre på proposisjonene 

i et par av løpene til neste år. Når det gjelder regnskapet viser dette et underskudd på ca. 1800 

kroner. Styret synes et slikt underskudd er greit, siden målet med Markenstravet er å få til et 

godt arrangement. 

 

Sak 34/2013: Utleie av hesteringen 

Vi har fått henvendelse fra Norsk Rotweilerklubb angående leie av hesteringen første helgen i 

mai. Linda holder kontakt med klubben angående dette.  

 

Sak 35/2013: Midler fra Sparebank 1 

Etter å ha søkt Sparebank 1’s gavefond har vi fått 26.600 kroner til kjøp av ponniutstyr. Disse 

pengene er øremerket til dette formålet, og vi skal ha jevnlig kontakt med Sparebanken om 

prosjektet.  

 

Sak 36/2013: Ponnigruppe 

Det ble opprettet en ponnigruppe, bestående av Anne Gromstad, Sidsel Stordalen og Vegar 

Wetterstad. Anne bestiller utstyr i henhold til midlene vi har fått fra gavefondet til Sparebank 

1. 

 



 2 

 

 

Sak 37/2013: Søknad midler Hestens Dag 

Det er vedtatt å søke om midler i forbindelse med Hestens Dag i 2013. Forslaget på forrige 

styremøte om å søke om mer midler til lydanlegg ble forkastet. Det ble vedtatt å søke om to 

tandemsulkyer. Ove skriver søknaden.  

 

Sak 38/2013: Tur til Harstad 

Vi skal arrangere tur til NM for amatører i Harstad 26. – 28. juli. Turen er åpen for alle, og vil 

koste ca. 3000 kroner pr. person. Paul Anders Lia tar seg av bestilling av hotell og fly, og tar 

imot bindende påmelding og betaling innen 15. mai.  

 

Sak 39/2013: Møte med Kongsberg og Omegn Rideklubb 

Før styremøtet hadde Vegar, Sidsel og Ove møte med rideklubben angående videre 

samarbeid. Vegar refererte fra dette.  

 

Sak 40/2013: Hestens Dag 2013 

Det ble vedtatt å avholde denne søndag 1. september. 

 

Sak 41/2013: Festkomité og andre utvalg 

Det ble utnevnt ny festkomité, som består av Anne Gromstad, Inger Lybekk, Gunnar 

Flugsrud, Anita Gjerden og Rune Lia. Knut Stordalen ble utnevnt til å være baneansvarlig i 

samarbeid med Helge Grimnes, som har hatt dette ansvaret i mange år.  

 

Sak 42/2013: Forsikringer 

Etter å ha sjekket lagets forsikringer, mener vi at flere av bygningene er overforsikret. Sidsel 

tar kontakt med forsikringsselskapet for å få ny verditakst.  

 

Sak 43/2013: Jubileumsfest 

Kongsberg Travselskap er 110 år i 2013, og det er vedtatt å avholde en jubileumsfest. 

Tidspunkt for denne blir lørdag 26. oktober i lokalene til Kongsberg Trekkspillklubb. 

Oppgaver med innhenting av priser på mat og orkester, ble fordelt.  

 

Sak 44/2013: Tillitsmannskurs 

Buskerud Travforbund avholder kurs for tillitsvalgte 9. april, hvor vi deltar med fire personer.  

 

Sak 45/2013: Webkurs 

Buskerud Travforbund holder webkurs torsdag 4. april. Ove er kursleder på dette, og styret 

anser det ikke nødvendig å sende noen andre på dette.  

 

Sak 46/2013: Kongsbergdagen 

Kongsbergdagen med lokale sponsorer arrangeres på Drammen Travbane mandag 12. august. 

Oppgaver om å spørre fjorårets sponsorer ble fordelt.  

 

Sak 47/2013: Foredrag/kurs 

Det er planlagt et foredrag/kurs i løpet av våren. Vi forespør Ernst-Petter Knutsen om å holde 

foredrag angående trening/foring av hest, basert på egne erfaringer. 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 22.10. 

 

 
Ove Bjerkeset 

2. april 2013 


