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Styremøte onsdag 1. november kl 19.00  

hos Sidsel Stordalen. 
 

Tilstede: Ernst Petter Knutsen, Sidsel Stordalen, Helge Grimnes, Randi Hotvedt, Vegar 

Wetterstad og Per Ingar Lybekk.  

 

Fravær: Lovise Mohaugen og Morten André Krets  

 

Sak 34: 

Referat fra forrige styremøte  

Ingen anmerkninger  

 

Sak 35: 

Innstilling fra Buskerud travforbund vedr avtale om Drammen travbane.  

Vi drøftet og diskuterte dette og vi støtter Buskerud travforbund sitt forslag om Ja til videre 

samarbeid med Ola Mæle.  

 

Sak 36: 

Treningsanlegg på Kongsberg Travbane.  

Vi har levert et forslag til Buskerud travforbund om ønske å oppgradere til et aktivt 

treningsanlegg.  

Vi ønsker å bygge stall med ca 10 bokser, vaskespilt og sanitæranlegg  (vann/avløp). Samt et 

oppholdsrom /kursrom for møter og teori til ponni/rekruttering.  

1 treningsløype på ca 3 km som er lyssatt.  

Vi ønsker å kunne skape et anlegg for variert hestehold da vi vet at det er mye hest i området 

som ønsker plass å kunne trene på samt mulighet for å kunne få hesten oppstallet på et slikt 

område. 

Vi har vært i kontakt med Statskog å de er meget positive til våre planer.  

 

Sak 37: 

Lokalkjøring 2018 blir søndag 4 mars kl 12.00. 

Vegar skriver søknad til Buskerud travforbund. Søke samtidig om buskerudpokalen.  

Sette inn løpsproposisjonene i løpsbulletin for mars/april. 

 

Sak 38: 

Generalforsamling Kongsberg Travselskap.  

Blir fredag 26 januar 2018 kl 19.00 på felleskjøpet.  

Vegar sender ut innkallelse så fort som mulig.  

 

Sak 39: 

Lagskonferanse VTBU.  

Blir lørdag 11 november kl 11.00. 

Ernst Petter, Randi og Lovise deltar på dette. 
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Sak 40: 
Kongsberg Dagen på Drammen travbane.  

Ble avholdt mandag 29 oktober.  

Vi hadde skaffet sponsorer til 7 av løpene.  

De fremmøtte sponsorer var veldig fornøyd og det ble servert koldtbord.  

 

Sak 41: 

Kurs/foredrag/medlemsmøte.  

Vi valgte å ikke gjennomføre det i vinter. 

 

Sak 42: 

Hestens Dag.  

Vi fikk et overskudd på 6500 kr. Det var positivt med ponniridning/ Hestekjøring for barna. 

De tingene vi hadde på programmet var akkurat passe og tiden det ble gjennomført på rundt 2 

timer er passe. 

Vi må se på måten å få folk til å komme på et slikt arrangement, drøfte hva vi kan gjøre med 

det. 

 

Vegar Wetterstad  

Sekretær 


