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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 2/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  13. februar 2014 kl. 19.00 

Sted:  Kontoret hos Sidsel 

 

Til stede:  Ove Bjerkeset, Sidsel Stordalen, Margit Aarø, Vegar Wetterstad, Helge 

Grimnes, Bjørn Schei, Per Lybekk,  

 

Forfall:  Randi Hotvedt  

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 17/2014: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 18/2014: Regnskapet 

Kort gjennomgang av Sidsel. Alt ok.  

 

Sak 19/2014: Forespørsel 

Forespørsel fra noen hallinger med dølahest som vil gjøre noe av det samme som de gjør på 

Rørosmarken, å komme kjørende med hest til Marken. Dette vil skje i 2015. Ove tar kontakt 

med dem.  

 

Sak 20/2014: Drammenstravet`s Dameklubb. 

Vil ha støtte til løp og bankett. Vi er enstemmige om at vi ikke gir noen økonomisk støtte, 

men at vi heller bidrar med praktisk hjelp. 

 

Sak 21/2014: Søknader 

Vi søker om penger til klubbhus/oppholdssted for ponniaktivitet hos DNB. Søknadsfristen er 

15. februar. Bjørn Schei har sjekket opp priser på brakker, transport osv. Han har også sjekket 

opp oppussing av garasjen. Det beste alternativet er å pusse opp garasjen. Bjørn sjekker opp 

mere hvor mye ca. det er for materiale o.l. Ove skriver søknad. 

 

Sak 22/2014: Salgsbod under jazzfestivalen 

Sidsel tar kontakt med Håkon Myra om hvem man snakker med om stand og hva dette vil 

koste. Sidsel ringer til Elisabeth (Notodden rideklubb) og hører om det er mulig å leie en 

salgsbod.  

 

Sak 23/2014: Referat ledermøte i Buskerud travforbund 

Ove refererte fra dette.  

Valg til DNT. Valg av kandidater. Frist 15. februar. Styret støtter ikke forslaget til Svein 

Norling. 
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Sak 24/2014: Kanefart 

Det blir ikke noe kanefart helgen 22. februar.  

Bjørn Schei kom med et spørsmål sist styremøte ang. forsikringer under ett sånt opplegg. 

Forsikringen gjelder hvis vi kan forsikre at vi har erfarne kusker og rolige hester. 

Vi går heller for en fellestrening hvor det blir lagt til ettermiddagen. Lørdag 15. mars. Da kan 

man ri, kjøre med kjelke eller sulky. Bål etter kjøringa. Vi inviterer rideklubben.  

 

Sak 25/2014: Status på travbanen 

Knut har sjekket opp forholdene på banen. Ingen trening før markenstravet!! 

 

Sak 26/2014: Medlemskveld på Drammen travbane mandag 17. februar. 

20 påmeldte så langt. 10 plasser ledig. 

 

Sak 27/2014: Sosial kveld 

Bente Tveita har et forslag om å ha en sosial kveld med travselskapet, rideklubben og div 

andre. Vise gamle filmer fra travløp, kanefart osv. Ove sjekker opp mere og kommer tilbake 

med mere info.  

 

Sak 28/2014: Markenstrav 

Løpsinnbydelsen ligger ute.  

Ove lager en forhåndsreportasje hos Stall Grimnes og sender inn til Lp. 

Gått igjennom funksjonærlista og vi trenger minst to til i kiosken. 

Premier er ok. 

I brukshestløpet og 2 årsløpet er det vin til alle deltakende, teskje til den som er nærmest 

idealtiden og lue til best kostyme i brukshestløpet. 

Sponsorer er gått igjennom. Vi har nå blitt enige om i styret at alle skal betale 1500 for å 

sponse ett løp. 

Vegard har snakket med Geir Lie og funnet ett flott dekken som er passe tykt, med stropper 

og reimer. Dette går vi for.  

Vi i styret som får til kommer kl. 09.00. 

Alt må være klart til kl. 10.00. 

 

Sak 29/2014:  Eventuelt 

Ingen saker under dette punktet. 

 

 

 

Neste styremøte blir mandag 24.februar kl. 19.00 på kontoret hos Sidsel Stordalen.  

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.25 

 

 

 
Referent 
Dato og år 


