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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  11. september 2014 kl. 18.30 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

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

Helge Grimnes, Per Lybekk 

 

Forfall: Randi Hotvedt 

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 111/2014: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 112/2014: Medlemsmøte 

Dette blir mandag 20. oktober på Felleskjøpet kl. 19.00. 

 

Sak 113/2014: Foredrag/kurs 

Randi sjekker opp med Øyvind Landgraf om dette. 

 

Sak 114/2014: Kongsbergdagen på Drammen travbane 2. november 

De fleste sponsorene er i boks. Bjørn og Sidsel sjekker opp de to vi mangler. 

 

Sak 115/2014: Salg av karameller og kaker 

Sidsel sjekker dette til neste møte. Hva vi kan tjene o.l. 

 

Sak 116/2014: Ponniaktivitet 

Kan bli et kurs i høst, men dette kommer helt an på hvor mange som melder seg på. Kommer 

nærmere tilbake til dette. 

 

Sak 117/2014: Lagskonferanse og Høstkonferanse 

Dato for lagskonferansen er 18. – 19. på hotell Klubben i Tønsberg.  

Høstkonferansen er 25. – 26. oktober på Gardermoen.  

 

Sak 118/2014: Fellestrening m.m lørdag 20. september kl. 12.00 

Vi tenker trening av hester, kjøring i dobbelsulky, ponnikjøring/ridning. Vi får også låne 

ridebanen så da kan vi ha hinderhopp og div, + kiosk. 

Sidsel og Bjørn sjekker at vi har det vi trenger i kiosken. 

Oppfordrer alle til å dra på Drammen travbane på kvelden. Det arrangeres det 

Norgesmesterskap for damer. 
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Sak 119/2014: Rydding for vinteren 

Ta inn alle benker/krakker for vinteren og beise det til våren. 

Finne en plass til malinga slik at det ikke fryser i vinter.  

Bjørn har sjekket litt opp ang. lift så vi får ordnet lampene rundt banen. Dette er i boks, men 

Helge må sjekke opp hvor mange pærer det er først. 

 

Sak 120/2014: Eventuelt 

Bjørn har sjekket opp ang. lydanlegg til våres bruk. Et godt lydanlegg til utebruk. Dette koster 

50.000. Vi tenker på det og sjekker litt opp om fastpris på leie av anlegg.  

 

 

 

Neste styremøte blir torsdag 16. oktober kl. 18.30. På kontoret hos Sidsel Stordalen. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.00 

 

 

 
Referent: Margit Aarø 
Dato og år: 11.09.2014 


