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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 9/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  17. juni 2013 kl. 19.30 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

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

Stordalen, Anne Gromstad, Linda Borgan, Paul Anders Lia 

 

 

Forfall: Ingen 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 95/2013:  Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 96/2013:  Medlemskveld 

Vi skal avholde medlemskveld torsdag 20. juni, og det ble gjort forberedelser til denne. 

 

Sak 97/2013:  Grillfest 

Det ble arrangert grillfest på banen, og som i fjor var denne vellykket. Dermed tar vi sikte på 

at det blir et årlig arrangement. Siden det skjer mye i juni, vil vi forsøke å finne en passende 

dato i august neste år.  

 

Sak 98/2013:  Foredrag 

Vi hadde Morten Louis Johnsen til å holde foredrag om alternativ behandling av travhester. 

Dette var vellykket og interessant. Vi holder kontakt med Morten for å få han til å komme på 

en felles trening på banen, hvor det vil være mulighet for å få behandlet hesten sin.  

 

Sak 99/2013:  Dommertårnet 

Sidsel skriver søknad til byggfaglinja i Saggrenda angående oppussing av dommertårnet. 

Vegar tar kontakt med rideklubben angående å skrive kontrakt om bruk av dommertårnet.  

 

Sak 100/2013: Hestens Dag 2013 

Hestens Dag vil bli avholdt på banen søndag 1. september. Vi vil bruke neste styremøte til 

planlegging av denne. Ove legger ut informasjon om denne på nettsiden. 

 

Sak 101/2013: Kongsbergdagen 

Vi har skaffet lokale sponsorer til løpene på Kongsbergdagen på Drammen Travbane mandag 

12. august. 
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Sak 102/2013: Oppussing av banen 

Det er nedsatt en komite, bestående av Helge Grimnes, Knut Stordalen og Paul Anders Lia, 

som fortsetter planleggingen av oppussing/utbedring av banen.  

 

Sak 103/2013: Kurs for tillitsvalgte 

Anne tar kontakt med Harald Martinsen angående at vi skal holde kurs for tillitsvalgte til 

høsten. 

 

Sak 104/2013: Forsikring  

Ove tar kontakt med Tore Kristiansen i DNT for å få info om forsikring av hest for de som er 

medlemmer.  

 

Sak 105/2013: Diverse 

Vegar refererte fra en pressemelding fra DNT angående omorganiseringsprosessen. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.45 

 

Neste styremøte blir mandag 1. juli klokken 19.00. 

 

 
Ove Bjerkeset 
20. juni 2013 


