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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 13/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  20. november 2014 kl. 18.30 

Sted:  Kontoret til Stordalen 
 

 

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

Ove Bjerkeset 

 

Forfall:  Vegar Wetterstad, Margit Aarø 

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 131/2014: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 132/2014: Brøyting av banen i vinter 

Vi forsøker å holde banen åpen for trening i det minste frem til lokalkjøringen 24. januar, dog 

med værforbehold. Baneforholdene vil bli oppdatert med jevne mellomrom på nettsiden. I 

likhet med sist vinter vil Knut Stordalen stå for brøytingen. 

 

Sak 133/2014: Lokalkjøring 2015 

Vi har valgt å flytte «Markenskjøringen» for å få best mulige baneforhold. I 2015 vil 

lokalkjøringen finne sted lørdag 24. januar. Denne gangen har vi fått tildelt løpet om 

Buskerudpokalen. Ove sender ut løpsinnbydelse. Det var enighet om at grunnet sikkerheten 

vil 2- og 3-åringer bli prioritert når det gjelder tildeling av bokser. Vi spør de samme 

sponsorene som vi har hatt de siste årene, og arbeidsoppgaver rundt dette ble fordelt.  

 

Sak 134/2014: Travfest 

Det avholdes travfest på kvelden etter lokalkjøring. Denne finner sted på Solvoll med levende 

musikk. Festkomiteen sender ut innbydelse til denne. Det ble påpekt at kuvertprisen settes slik 

at arrangement går i balanse økonomisk. Det blir utlodning, og flest mulig forsøker å skaffe 

gevinster til denne.  

 

Sak 135/2014: Kurs med Øyvind Landgraff 

Vi har avholdt et kurs med Øyvind Landgraff, hvor det var godt oppmøte, 20 deltagere. En 

praktisk del av kurset finner sted på Kongsberg Travbane søndag 7. januar. Mer informasjon 

om dette finnes på nettsiden.  

 

Sak 136/2014: Ponniaktivitet 

Randi og Sidsel har vært på kurs på Starum, og er utdannet som ponniinstruktører. Sidsel tar 

kontakt med Trond Erik Haug i Buskerud Travforbund angående videre aktivitet.  
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Sak 137/2014: Felles treninger 

Det ble satt opp følgende datoer for felles treninger på banen. Lørdag 29.11 og lørdag 13.12. 

Begge ganger fra klokken 11. 

 

Sak 138/2014: Folkehesten 2015 

Vi har fått 10 skrapelodd/andeler i Folkehesten 2015 fra Buskerud Travforbund, som vi ble 

enige om å selge. Ove har disse. Vi forsøker å selge andeler i Folkehesten slik som tidligere.  

 

Sak 139/2014: Ledermøte i Buskerud Travforbund 

Ove var vår representant på dette, og refererte fra møtet. 

 

Sak 140/2014: Medlemsmiddag 2015 

Siden vi skaffer sponsorer til Kongsbergdagen på Drammen Travbane, som i år ble avholdt i 

begynnelsen av november, får vi den årlige medlemsmiddagen i Messanin som bonus. I 2015 

vil denne bli mandag 2. mars.  

 

Sak 141/2014: Generalforsamling 

Vi avholder generalforsamling i kantina på Felleskjøpet fredag 30. januar klokken 19.00. 

Margit og Ove sender ut innkalling, og sørger også for årsberetning. Sidsel tar seg av 

regnskapet sammen med revisorene. Styret legger frem forslag om at medlemskontingenten 

blir økt fra 150 til 200 kroner fra 2015. 

 

Sak 142/2014: Eventuelt 

Det ble snakket om å arrangere kanefart, og det var stemning for å forsøke å få til dette på 

nyåret. 

 

Møtet avsluttet kl. 20.45 

 

Neste styremøte blir tirsdag 16. desember klokken 19.00 på kontoret til Stordalen. 

 

 
Referent: Ove Bjerkeset 
25.11.2014. 


