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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 5/2016 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  06.juni 2016 kl 19.00 

Sted:  Travbanen 
 

Til stede:  
Vegar Wetterstad, Sidsel Stordalen, Helge Grimnes, 

Per Ingar Lybekk, Morten Kretz, Randi Hotvedt, Ingebjørg Grimnes  

 

Forfall:  
Malin Grødum,  

  

Kopi: 

Buskerud Travforbund, Ove Bjerkeset 
 

 

Sak 27/2016: Referat fra forrige møte ble godkjent 

 

Sak 28/2016:  

Ove Bjerkeset orienterte om DNT‘s generalforamling i april 

 

Sak 29/2016:   
Evaluering av lokalkjøringen: 

Styret var enige om at gjennomføringen av lokalkjøringa gikk meget bra. Gode baneforhold, 

godt lydanlegg, godt oppmøte (36 hester til start), godt utført dugnadshjelp fra medlemmene. 

Sissel kommer tilbake med oversikt over økonomien for arrangementet. 

 

Sissel sørger for gravering av vandrepokal. Vegar bestiller premie til banerekord. 

 

Sak 30/2016: 
Alle fikk i oppdrag å undersøke priser i forbindelse med utvidelse av binderekka. Utførelse 

kan først skje til høsten. 

 

Sak 31/2016:  

Medlemsmøte i vår utsettes da det ikke har vært mulig å få tak i foredragsholder. 

 

Sak 32/2016: 

Dugnad arrangeres 15.juni kl 18.00 på travbanen. Ta med kantklipper, gressklipper, river 

mm. Helge tar med traktor og henger.  

 

Sak 33/2016:  

Det vil bli arrangert fellestreninger etter ferien, enten fredag ettermiddager eller lørdager. Det 

kommer info om datoer på Kongsberg travselskaps travside 
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Sak 34/2016: 

Informasjon fra ponnigruppa ved Randi og Sissel. Det er 4 ivrige deltagere som tar sikte på 

lisens neste år. 

 

Sak 35/2016: 

Styret er enige om at Hestens dag ikke arrangeres i år 

 

Sak 36/2016: 

Travselskapet satser på dugnad/kafeteriasalg i bluesen på Notodden første helg i august i år 

som i fjor. 

Sissel bestiller varer, Randi lager ertesuppe. Vakter settes opp og informasjon sendes ut så 

fort som mulig. 

 

Sak 37/2016: 

Det ble informert om busstur til Ponnilandsleir på Jarlsberg 25.06.16. Deltagerne på 

ponnigruppa informeres. 

 

Sak 38/2016: 

Morten Kretz deltar på lagledermøte i Drammen 14.06.16 

 

Sak 39/2016 

Vegar informerte om at Kongsberg hestene har kjørt inn over Kr 700 000 så langt i år 

 

Sak 40/2016: 

Kongsberg mesterskap i V5 tipping. Det har vært liten oppslutning, dårlig informasjon og 

mye rot i forbindelse med dette arrangementet. Vinner er foreløpig ikke kåret.  

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.15 

 
Referent: Grimnes Dato: 06.06.16 


