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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 4/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  11. mars 2014 kl. 19.00 

Sted:  Kontoret til Stordalen 

 

Til stede:  Sidsel Stordalen, Helge Grimnes, Bjørn Schei, Per Lybekk, Randi Hotvedt, 

Ove Bjerkeset   

 

Forfall:  Margit Aarø, Vegar Wetterstad 

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 37/2014: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 38/2014: Status banen 

Kongsberg Travbane er i ferd med å tørke opp, og vi anbefaler at den ikke blir brukt før det er 

tørket opp. Vi tar sikte på å avholde felles trening lørdag 29. mars, dersom vær og 

baneforhold tillater det.  

 

Sak 39/2014: Ekstra inntekter 

Når det gjelder eventuell salgsbod på Kongsberg Jazzfestival utsetter vi dette til neste år, for å 

få utredet mulighetene grundigere. Sidsel undersøker muligheten for at vi kan være med å 

bidra under Bluesfestivalen på Notodden for å skaffe laget ekstra inntekter.  

 

Sak 40/2014: Evaluering Markenstravet 

Sidsel kom med en kort økonomisk oversikt, men endelig konklusjon kan ikke trekkes før alle 

utgifter og inntekter er klare.  

Det var altfor dårlig lyd i hesteringen, noe som må bedres til neste år. Flere funksjonærer 

møtte senere enn de oppgitte tidspunktene. Det ble påpekt at de som legger på dekken på 

seremoniplass MÅ benytte hjelm. Det ble påpekt at brakka KUN er for arbeidende 

funksjonærer, og at det kun er gratis mat for funksjonærer.  

Grunnet variable baneforhold de siste årene er det stemning for å avholde kjøringen 2-3 uker 

tidligere. Endelig beslutning om dette tas til høsten. 

 

Sak 41/2014: Utbygging av garasje 

Bjørn og Helge er ansvarlige for å se nærmere på utbedring av garasjen, som vi ønsker å 

bygge om til klubbhus.  

 

Sak 42/2014: Filmkveld 

Vi planlegger å holde en filmkveld med sosialt samvær fredag 9. mai, som er åpen for alle 

hesteinteresserte i distriktet. Ove holder kontakt med Bente Tveita angående dette.  
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Sak 43/2014: Generalforsamling Buskerud Travforbund 

Ove, Sidsel og Margit var våre representanter, og Ove refererte kort fra denne. 

 

Sak 44/2014: Andeler i Folkehesten 

Vi har tidligere kjøpt fem andeler i Folkehesten Drammen. En av disse ble gitt bort til 

vinneren i ponniløpet på Markenstravet. Ellers har Gitte Stamstad, som var master på 

Markenstravet, fått en andel. Det var enighet om å gi en andel til Bjørn Isaksen i 

Laagendalsposten. Ove ordner dette. 

 

Sak 45/2014: Tur til Harstad 

Vi arrangerer tur til Harstad. Noen har allerede bestilt billetter. De øvrige som vil være med 

tar kontakt med Paul Anders Lia for pris og andre detaljer. Påmelding og betalingsfrist for 

turen settes til 1. mai.  

 

Sak 46/2014: Tur til travtrener e.l. 

I løpet av våren skal vi ha en medlemstur til en travtrener e.l. Trond Anderssen er et forslag, 

ellers er det aktuelt å besøke Lars Romtveit. Ove undersøker nærmere. For å leie minibuss fra 

Solstad er prisen 1000 kroner pr døgn, pluss driftutgifter. 

 

Sak 47/2014: Ponniaktivitet 

Randi vurderer å kjøpe en 3-års shetlandsponni, som hun skal eie og ta seg av selv. Laget 

vurderer å dekke kostnader ved frakt o.l. av denne dersom den kan brukes til ponniaktivitet i 

laget. Sidsel og Randi tar hovedansvaret for ponniaktiviteten fremover.  

 

Sak 48/2014: Dommertårnet 

Vi hadde tre styremedlemmer fra Kongsberg og Omegn Rideklubb på besøk på slutten av 

møtet. Klubben har satt av midler til å ruste opp dommertårnet. Travlaget har vanlig bruksrett 

til dette, men har bestemt seg for heller å bruke midler på å ruste opp den nåværende garasjen.  

Ellers var det enighet om at foreningene samarbeider om å benytte hverandres funksjonærer 

under stevner og andre arrangementer.  

 

Sak 49/2014: Dugnad 

Det ble vedtatt å holde felles dugnad med rideklubben på Kongsberg Travbane lørdag 26. 

april. 

 

Sak 50/2014: Eventuelt 

Ytterligere informasjon om spillelaget som er startet ble savnet. Ove og Vegar tar seg av 

dette.  

 

 

Neste styremøte blir torsdag 24.april kl. 19.00 i brakka på banen.  

 

 

Møtet avsluttet kl. 22.00. 

 
Ove Bjerkeset 
16.3.2014 


