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NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 20.6.2017 

Til stede: Ingar Aarøe (VT), Gunnar Eirik Flåten (VT), Truls S. Glittum (VT), Rolf Roar  

Halvorsen (VT), Lilly A. Holje (VT), Magnus Taanevig (Holmestrand og Omegn 

Travforening), Yvonne Øvrebø (Horten Travforening), Terje Sviland (Re Travforening), 

Geir Lerbo (Stokke og omegn Travforening), Morten Tidemansen (Tønsberg og 

Omegn Travforening), Hans Maruis Schrøder (Larvik Travlag) og Yngve Hansen 

(Sandefjord Travforening). 

 

 

Saksliste 

1. Resultatregnskap Jarlsbergselskapene 

Daglig leder ved Jarlsberg Travbane, Øystein Dale gjennomgikk 

resultatregnskapene for de ulike Jarlsbergselskapene. Når det gjelder Toyota-

bygget er det først nå i 2017, man kan beregne avkastning. Budsjettet for å 

utvikle andre siden av travbanen er kalkulert regnet til ca. 25 mill. for 

opparbeidelse av stallbygninger, ca 5 mill. i kostnader knyttet til infrastruktur, og 

et publikumsanlegg på ca. 2000 kvm beregnes å koste ca. 40 mill.  Først og fremst 

må det foretas grunnboringer med geologiske vurderinger på belastning. 

Dessuten må det beregnes kostnader og tid til opparbeidelse av reguleringsplan 

og områdeplan. Dale presiserte at kostnadene så langt er basert på 

kvadratmeterpriser og ikke detaljerte prosjektkostnader. 

 

2. JGP 2017   

Et av satsningsområdene under årets JGP er å tilby bedre fasiliteter ute i form av 

et oppgradert restaurant- telt, som rommer ca 200-250 sitteplasser. I tillegg 

settes det opp en tribune som kan ha opptil 250 sitteplasser. UT-rommet åpnes 

for allmennheten, og ved regn kan man beregne opptil 350-400 personer 

innendørs. Man kan kjøpe mat nede, og spise oppe. Taket blir stengt, det vil kun 

gis adgang til presse/media. Bankett for de startende på søndag, mulig å kjøpe 

billetter, men begrensede plasser i forhold til tidligere grunnet andre lokaliteter 

på samme hotell. Eget salgskorps og RD på Bryggen i Tønsberg som før. Det ser ut 

til å bli meget spennende løp med gode hester på startstreken.  Man håper disse 

tiltakene samlet sett gir en bedre opplevelse. 

Lagene slipper å bli spurt om dugnadsinnsats i forkant eller under JGP, men 

kommer til å bli spurt om dugnad på noen av byggene på stallsiden i etterkant. G 
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3. Valg Vestfold Trav Holding AS 

VT styret ønsker å følge valgkomiteens forslag, som gikk ut på å oppjustere antall 

styremedlemmer fra 5-6 personer, deretter å foreta valg på 3 personer for 2 år, 

og 3 personer for ett år.  

På generalforsamlingen til VT ble det enstemmig vedtatt å velge inn minst 3 

personer inn i holdingsstyret fra VT. Dette skapte en del diskusjoner mellom 

laglederne og VT styret, og det veide samtidig tungt at den gode kompetansen i 

det sittende styret i Vestfold Trav Holding ikke burde forandres på nåværende 

tidspunkt.  

 

Laglederne diskuterte seg imellom uten styret til stede, og ble tilslutt enige om at 

de ville avvente forandringer inntil Vestfold Trav Holding har avholdt sin 

generalforsamling, og foretatt vedtektsendring slik at det blir i samsvar med 

generalforsamlingsvedtaket til VT.  Da vil endringene først tre i kraft i 2018. 

 

Følgende forslag var det flertallsenighet om: 

 Arne Herberg, velges for 2 år 

 Ingar Aarøe, velges for 1 år 

 Walter Brynhildsen velges for 1 år 

 Ole Anton Langedrag velges for 2 år 

 Tor Erling Johnsen velges for 2 år 

 

Varamedlemmer velges for 1 år av gangen 

1. vara Asbjørn Hauane 

2. vara Rolf Roar Halvorsen 

 

  

26.6.2017/ Birthe Austevoll 

Tilleggskommentar  

VT informerte laglederne om at i forhold til valg i Vestfold Trav Holding AS må det avklares 

om vedtaket i VT’s GF er i samsvar med vedtektene i forbundet og selskapets vedtekter. 

 

 


