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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2016, DEN 5.9.2016 

 

Tid: 5.9.2016 kl. 18.00-21.00. 

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Elisabeth Kværne og Anette D. Talbot. 

Forfall: Lilly A. Holje, Tor Martin Treff. 

Ikke møtt: Truls S. Glittum, Gunnar Eirik Flåten. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-7/16 Protokoll styremøte 6/2016        

S 2-7/16 Vennskapsmatchen Jarlsberg - Årjäng 

S 3-7/16 Svar fra lagene vedr. hestegalla 2017 

S 4-7/16 Påmelding høstkonferansen 

S 5-7/16 Oppfølging saker fra lagledermøtet 15.8.16 

S 6-7/16 Seniorlunsj 

S 7-7/16 Ungdomsgruppen 

S 8-7/16 Befaring Horten/ferdigstillelse/utb. av DU-midler 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

 

S 1-7/16 Protokoll styremøte 6/2016 
 

Vedtak: 

Styreprotokoll 6/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-7/16 Vennskapsmatchen Jarlsberg - Årjäng  

Søndag 28.august var det returmatch i Årjäng. Jarlsberg stilte med 11 kusker, 

som sørget for at vandrepokalen havnet tilbake på Jarlsberg. Truls S. Glittum 

vant det ene løpet, mens svenske Jørgen Petterson vant det andre. 

Poengstillingen ble til slutt 199 poeng til Jarlsberg, mot 153 poeng til Årjäng. 

VT hadde leid buss og hele 35 passasjerer deltok på turen. 

 

Vedtak: 

I samråd med amatørene i Årjäng, er det ønskelig å fortsette denne 

vennskapsmatchen i minst 5 år til, frem mot et 25-års jubileum. 
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S 3-7/16 Svar fra lagene vedr. hestegalla 2017 

Det var ikke alle lag som hadde svart på dette, men i svarene som var kommet 

inn var det stort sett enighet om å fortsette hestegalla i 2017, med samme 

forutsetninger som i år. Styret mottok også svar om at hestegallaen burde være 

selvgående også uten sponsormidler fra lagene, men det ønsket var i 

mindretall. Kostnadene pr. billett ville jo da selvsagt også øke, noe det ikke 

virket som det var interesse for. 

 

Vedtak: 

  Styret gir tilbakemelding til hestegallakomiteen om at de kan booke hotell, 

og at gallaen vil videreføres med de samme forutsetningene neste år. 

 

 

 

S 4-7/16 Påmelding høstkonferansen 

 Rundt 12 personer er pr. idag påmeldt høstkonferansen, men alle lag har ikke 

gitt tilbakemelding ennå. 

 

 Vedtak: 

 Forbundssekretær sender påminnelse til lagene om fortløpende påmelding 

i løpet av de neste dagene. 

 

 

 

S 5-7/16 Oppfølgning saker fra lagledermøtet 15.8.16 

 Hjemmesiden til Jarlsberg Travbane skal oppdateres og vedlikeholdes av daglig 

leder Øystein Dale, mens hjemmesiden til VT skal vedlikeholdes av 

forbundssekretær. Det skal likevel arbeides med å linke disse sidene mot 

hverandre, samt å legge ut linker til aktuelle facebook- sider tilknyttet travet i 

Vestfold.  

 

 Vedtak: 

 Henvendelser vedrørende hjemmesidene rettes til rette personer med kopi 

til styreleder og forbundsleder. 

 

 

S 6-7/16 Seniorlunsj 

 VT har ønsket å samle seniorene tilknyttet Jarlsberg Travbane for å samle 

historier for ettertiden. Dette ble vedtatt utsatt til høsten, og nå kan det være fint 

å få satt dette i gang. 

 

 Vedtak: 

 Gunnar Eirik Flåten kontakter Gunnar Gjelsås i første omgang og avtaler 

en passende dato for dette.  

 

 

 

 



 
 

 

Vestfold Travforbund Protokoll styremøte 5.9.2016 Side 3 
 

    Vestfold Travforbund 

S 7-7/16  Ungdomsgruppen 

 VT ønsker å få til noe av det som har blitt gjort i forbindelse med 

ungdomsgruppen på Forus Travbane. De har gjennom en periode jobbet dugnad 

for å opparbeide seg nok kapital til at de kunne reise på tur til Frankrike. 

Ungdomsgruppen i VT er i den spede begynnelse, men hvis de ønsker å få til 

noe tilsvarende så gjelder det å komme i gang. VT ønsker hjelp av 

ungdomsgruppen på bl. a.  «til start»- samlinger med hest. I første omgang er 

det snakk om 3 personer ved hver samling som kan være sekretær for hovslager, 

treningsveileder og veterinær. Honorar for dette kan settes inn på egen konto for 

ungdomsgruppen. 

  

 Vedtak: 

 Truls S. Glittum fastsetter ny dato for ungdomssamling på Jarlsberg, og 

informerer dem om «til start» - prosjektet som er ment å kunne gi dem 

penger i kassa. 

 

 

S 8-7/16 Befaring Horten/ferdigstillelse/utb. av DU-midler 

 Horten og Omegn Travforening søkte i fjor om å få DU tilskudd til å reparere 

treningsløypen etter flomskader. Dette arbeidet er utbedret for lengst, men 

forbundet måtte bekrefte dette for at pengene skulle bli utbetalt.  

 

 Vedtak: 

 Forbundssekretær fikk omvisning på treningsanlegget 5.9.16 av primus 

motor Truls Roar Wivestad og kan trygt anbefale DNT om å utbetale 

midlene til laget. 

 

 

Eventuelt Saker fra styremøte DNT 

 Forbundsleder Ingar Aarøe informerte styret om saker fra DNTs styremøte, samt 

om det forestående landsrådsmøte den 17. september under klasseløpshelgen. 

 

  

 Ponnisportssystemet 
 Styret har mottatt mange signaler og frustrasjoner rundt det eksisterende norske 

ponnisportssystemet, mange mener det inneholder feil. Det svenske 

ponnisportssytemet virker imidlertid å være mye sikrere, hvis dette er tilfelle 

ønsker VT styret å gi signaler til DNT om dette.  

 

 

Frist for merknader til protokollen: 12.9.2016/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 14.9.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Elisabeth Kværne Anette D. Talbot 


