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1. Styret  
 
Styret har i perioden 22.2.2016 - 13.3.2017 bestått av: 

• Ingar Aarøe, leder  Sandefjord Travforening 
• Gunnar Eirik Flåten, nestleder  Tønsberg og Omegn Travforening 
• Truls S. Glittum  Larvik Travlag 
• Tor Martin Treff  Sandefjord Travforening 
• Elisabeth Kværne  Stokke og Omegn Travforening 

 
Vararepresentanter: 
 1) Anette D. Talbot    Sande Travselskap  
 2) Lilly A. Holje     Sandefjord Travforening 
 
 

2. Organisasjon 
 
VALGKOMITE 
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: 
 Borgtor Lønø    2014-2016  Stokke og Omegn Travforening 
 Bjørn Gustavsen   2015-2017  Lågen Travlag 
 Eivind Gravdal  2016-2018  Holmestrand og Omegn Travforening 

 
Vararepresentant: 
 Morgan Sannes     Sande Travselskap 

 
OPPNEVNING AV UTVALG OG KONTAKTPERSONER 
Forbundets representant til styret i Jarlsberg Travbane AS: Ingar Aarøe 

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner  
Anleggskontakt:  Ann-Sophie Myklebust/forbundssekretær 
Ponniutvalg:                Anette Talbot (styrets representant) 
 

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling 
Til start - info: Forbundssekretær 
Til start:  Ann-Sophie Myklebust og Anne Grethe Rasmussen 
Hestens Dag: Gunnar Eirik Flåten og Elisabeth Kværne 
Ungdomsaktivitet: Truls Glittum  
Lagskonferanse: Styret og forbundssekretær 
Nettside VT: Forbundssekretær 
Nettide JT AS: Tor Martin Treff 
Kurs:  Forbundssekretær 
 

3. Administrasjon 
 
Ann Sophie Myklebust takket av som forbundssekretær i DNT for Vestfold etter 15 år, da hun 
ønsket å gå over i en annen stilling ved Jarlsberg Travbane.  
Ny forbundssekretær fra 1. april ble Birthe Austevoll. Hun er ansatt som 40/40 prosent 
forbundssekreær i DNT for henholdsvis Buskerud og Vestfold Travforbund.  
Vestfold Travforbund disponerer fortsatt kontorlokaler på Jarlsberg Travbane. 
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4. Æresmedlemmer og hederstegn 
 
Følgende er utnevnt som æresmedlem og tildelt Vestfolds Travforbunds hederstegn: 
 
ÆRESMEDLEM:      HEDERSTEGN:     
Gunnar Gjelsås       Even A. Evensen 
Jan A. Enger       Jens Kr. Grønsand 
Arnt Haakestad       Thor Henning Døvle 
 
 
 

5. Konferanser og fellesmøter 
 
LAGSKONFERANSE 
104 personer var påmeldt til BVT`s høstkonferanse. Dessverre var det endel frafall, noen 
varslede og noen «bare uteblivelse», men det var likevel en bra forsamling delegater. Leder i 
TTF, Gyri Kaasin kunne ønske velkommen til Skien og Høyers hotell. 

Hun minnet om at dette var 5. året de tre forbundene var samlet til felles høstkonferanse, og 
fortsatte med å si litt om hvordan helgens agenda var sammensatt. I utgangspunktet var det et 
sterkt ønske om å sette dyrevelferd på programmet, men da sentrale personer på området var 
forhindret fra å delta, valgte man å gå bort fra dette som et eget punkt i år.  

I sin innledning benyttet hun anledningen til å fortelle litt om seg selv og sin bakgrunn i 
travet, og kom også inn på temaene hun brenner for; bl. a. sportens premienivå, terminlister, 
avl og kostnader vedrørende bedekninger og sist men ikke minst; dyrevelferd med tilhørende 
dopingproblematikk.  

Regien videre ble så overgitt til møteleder Knut Wille som etter noen praktiske opplysninger 
kunne åpne for dagens første tema: 
 
Travet i BVT området v/Tron Gravdal                   
Tron Gravdal kunne fortelle at 25% av landets aktive travhester er oppstallet i våre områder, 
52% (791) er amatørtrente mens 48% (731) er profftrente. Telemark har flest amatørtrente, 
men forskjellen er ikke stor blant de tre fylkene.                                                                               
2/3 av hester som står på treningslister er godkjente for å starte i løp.                                                                                                    
Antall starthester hadde en topp i 2009 og har vist en svak nedgang i vårt distrikt i de 
påfølgende år. Positivt er det at fyllingsgraden i løpene hos oss er bra, der Jarlsberg topper 
statistikken på landsbasis. Hestene starter noe oftere enn før, men frafallet i antall starthester 
ligger an til en nedgang på rundt 6%.                                                                                                                                
Terminlista for 2017 viser at vårt distrikt til sammen har fått 102 kjøredager, fordelt på 
Jarlsberg 43, Klosterskogen 30 og Drammen 29. Dette er en positiv endring når man ser 
regionen samlet.               
Deretter ble det åpnet for spørsmål fra salen, der man først og fremst var opptatt av hvordan 
man kunne få hopper ut i løp og at løpsutskrivingen må være slik at forskjellen i innkjørt må 
forsøkes utjevnet. Flere stayerløp for kbl slik sportsplanen legger opp til ble også etterlyst.                                                                                                                          
Det ble også ytret ønske om å få søndagen tilbake som en fast Bjerke dag, men dette vil i så 
fall gå på bekostning av andre baner.                                                                                                  
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Et annet tema som ble berørt var om NM kjøringer kunne alternere blant de forskjellige 
banene. 

Rekruttering v/Trond Olav Salte                                                                                                                    
Trond Olav benyttet også anledningen til å presentere seg selv. Han fortalte hvordan han kom 
inn i travet og sitt engasjement i organisasjonen som igjen har medført at han nå sitter som 
styremedlem i DNT.                                                                                                                  
Han brenner for rekruttering og mener at ungdommen må få føle tilhørighet. Rogaland har 
kommet langt med sitt prosjekt ungdomstrav, og han viste oss både ved plansjer og levende 
bilder hvordan arbeidet var lagt opp der.                                                                              
Ponnitrav har vært aktuelt siden siste halvdel av 1990 tallet og fungerer bra mange steder, 
men det er viktig å fange opp ungdommen i 15 – 16 års alderen idet de går over til stor hest. 
Her er frafallet 50%. Hesteinteressen er stor, men vi taper i forhold til ryttersporten og fra 
salen kom det forslag om at vi burde gå inn i et samarbeid her og lære av deres erfaringer.                                                                                         
Samtlige av elevene som nå går på travtrenerskolen har en fortid som ponnikusker.                                                                     
DNT sin målsetting er at det skal være ungdomsgrupper i alle travforbund med oppstart 
01.01.17. DNT jobber med en mal for dette som beregnes ferdig i november 16, og det vil 
være mulig å søke om tilskudd til oppstart av gruppene. Bruk av sosiale medier vil være 
viktig. Det vil også være viktig at vi som hesteeiere slipper ungdommen til.                                                                                                                                 
I salen satt det flere som hadde gått hestefaglinje i videregående skole. Deres erfaring var at 
det ikke fantes noen læreplan basert på travsport. I forsamlingen var det mange med 
skolebakgrunn, og disse ble samlet i en gruppe for å se på muligheten til å komme med 
innspill i saken. 

Organisasjon v/Knut Weum                                                                                                                               
Knut Weum innledet med en gjennomgang av hvordan organisasjonen i dag er bygget opp 
med 12 forbund, 175 lag og om lag 16 000 medlemmer. Slik det nå fungerer har alle lag 
samme stemmerett på generalforsamlingen i DNT uansett hvor mange medlemmer laget har. I 
forhold til valgordningen i forbund og lag er dette udemokratisk og har vært tatt opp i GF 
mange ganger uten at man har klart å få 2/3 flertall som en endring eventuelt krever.             
På bakgrunn av at spørsmålet igjen kom opp på forbundsledermøte 4. januar 2016 har 
lovkomiteen diskutert flere modeller og kommet med et forslag som i hovedtrekk går ut på at 
antall delegater forbundet kan stille med beregnes ut fra antall hovedmedlemmer i travforbund 
delt på 125. Ved desimaler runder man nedover til nærmeste hele tall. 

Som foreløpig strategi oppgir DNTs styre:                                                                             
«Målet er å få til mer demokrati, bedre informasjonsflyt og at tillitsvalgte i alle ledd føler de 
er en del av løsning og vedtak. Landsrådet må få større ansvar og møtes oftere i tiden 
fremover.»                                                                                                                                    
Lovforslaget vil bli lagt fram på neste landsrådsmøte, og fra salen ble det påpekt at det var 
viktig at det kun var ett forslag til endring man eventuelt skulle stemme over ved neste GF. 

Trav 2020                                                                                                                                                              
Trav var satt opp som gruppearbeid der man ønsket lagenes innspill til handlingsplan både for 
forbund og eget lag. Etter en kort innledning av Trond Olav Salte gikk forbundene hver til sitt 
og lagene brukte resten av oppsatt tid til dette arbeidet.                 

Etter en lørdagskveld med god mat og hyggelig sosial samkvem var det klart for søndagens 
program. 
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Informasjon fra DNT-styret v/Knut Weum.                                                                                
Innledningsvis ble vi fortalt noe om hva som hadde møtt det nye styret; skakk-kjørt økonomi, 
sektorisert ledelse, lukket informasjon, skjev arbeidsfordeling, manglende sentralarkiv og 
postlister. I tillegg var det mange «gamle» saker å ta fatt på, og her ble bl.a. nevnt Leangen, 
dopingsaker, problemstilling vedrørende prispenger/oppsitt og ikke minst forholdet til Norsk 
Rikstoto. Tilstanden i DNT var mye verre enn man var klar over og spørsmålet var hvor man 
skulle begynne.               
Først og fremst har man satset på å rydde i økonomien da man nesten var uten frie likvide 
midler. Dette har blitt løst ved låneopptak og kassakreditt på 38 mill. kroner.                   
Mange driftsselskap sliter økonomisk, og DNT må inn og styre. Det er slutt på driftstilskudd, 
støtte byttes mot aksjer i eiendom. DNT eier nå f. eks. 80% av aksjene i Bergen Travpark.  
Sentralorganisasjonen må endres, det skal være et servicetorg for hesteeieren slik at man bare 
har et telefonnummer å forholde seg til. Målsettingen er å ha dette klart innen jul. 

Forholdet mellom NR og DNT må endres. Styrene må snakke sammen, og det må være klare 
linjer for hva hver enkelt skal drive med. NR må forholde seg til aksjeloven og man må 
sammen ha en langsiktig fremdriftsplan. For å få bedre samordning mellom NR, NJ og DNT 
ønsker man å opprette en samordningsgruppe bestående av 6 personer + sekretær.                
Man må sammen jobbe for endringer i statsbudsjettet, og her er det viktige at man lokalt 
forsøker å påvirke sine egne stortingsrepresentanter. 

Banene er nå inndelt i hoved-, region- og totobaner, men det er ikke sikkert at det vil bestå 
slik. 2017 er et forsøksår når det gjelder terminlista og denne vil bli nøye evaluert. Det er 
viktig å gjøre endringer nå. Eierskapet skal være som det er, men alle må ta ansvar.  Det er 
viktig å utvikle og utnytte banene.                                                                                                                                     
DNT vil knytte til seg et utviklingsselskap som skal hjelpe alle baner, og man lufter tanker om 
Bjerke og andre bynære baner bør bli racingbaner. Det ble her understreket at et slikt pålegg 
ikke ville komme «ovenfra».                                                                                              

Et annet forslag som bør vurderes er om Nannestad i tillegg til å være treningsområde for trav 
på sikt kan bli et avlastningsområde for Starum og Øvrevoll som begge sliter med 
plassproblemer for sine aktiviteter.                                                                   
Informasjonsflyten må fungere, all informasjon skal på bordet og deles begge veier. 

Fra salen kom ytringer om at man var utålmodig når man ser hvor lite som blir overført fra 
NR. Hva blir igjen av spill til utlandet? Omsetningen øker, men det blir ikke mer til formålet. 
Ønske om faste kjøredager ble også fremsatt. 

Weum konkluderte sitt innlegg med at drøftinger er bedre enn forhandlinger! 

Etter gjennomføring av oppsatt egentid var lagene samlet til en kort oppsummering som i 
korte trekk kan sammenfattes slik: 

• Organisasjonen må slankes 
• Det må satses på rekruttering, ungdomsgrupper i alle forbund 
• Man må stole på egne tillitsvalgte 
• Demokrati skal gi styrke 
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LEDERMØTER MED TRAVLAGENE 
 
Ledermøte med travlagene 15. mars. 
Laglederne fikk gjennomgang og orientering av saker fra stormøtet med NR den 2. mars 2016.  
Noe av budskapet fra møtet besto i at NR ønsket å overta driften av alle banene og legge disse 
direkte inn i NR, dvs. avvikle alle lokalt eide og styrte driftsselskaper. Videre ønsket NR å 
overta styring av all løpsutskrivning fra DNT og travbanene. DNT derimot så for seg å overta 
alle eiendommer av verdi, avvikle lokalt eierskap og styring, deretter avvikle driftsselskapene 
og legge driften inn som en del av forbundene (tilbake til 80-talls modellen).  
NR følte seg presset i forhold til departementet når det gjaldt fornyet konsesjon, og var  
bekymret for at hestespillet i fremtiden ville bli underlagt Norsk Tipping.  Den store trusselen 
NR kom med overfor baner og driftsselskaper understrekes med rett til å kjøre travløp, altså 
fornyet konsesjon eller ei i tillegg til kontroll over terminlisten. 
I forkant av dette møtet ble fire foreslåtte forbund i vår region samlet for å drøfte de utsendte 
dokumentene. De fire foreslåtte var: Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark. 
Disse utarbeidet en 5 punkstliste som ble direkte overlevert til Jan Petter Sissener. 
De 5 punktene er: 
 * Den videre drift forankres i DNTs rådgivende og vedtaksføre organer. 
 * Avslutt all debatt omkring eiendom i bero inntil hovedstrategi for fremtidstravet er på plass. 
 * Hovedstrategien må sikre flest mulig norske arrangementer i fremtiden (ikke lokalbaner 
    for Sverige). 
 * Alt materiell som er sendt ut peker på alle ledd i travet unntatt NR – hvorfor? 
 * Arbeidet krever styringsgrupper, arbeidsgrupper og størst mulig åpenhet i arbeidet  
    fremover. 
 
Ledermøte med travlagene 18. april. 
Møtet besto hovedsakelig av forberedelser og gjennomgang av forslagshefte for DNTs 
generalforsamling. 
Forbundsleder Ingar Aarøe, som også satt i DNTs valgkomite informerte styremedlemmene 
og laglederne om den siste tids forberedelser. Laglederne diskuterte ulike forslag og saker fra 
forslagshefte og en av sakene som burde fremmes var representasjon utfra prosentvise 
delegater som gjenspeilte antallet medlemmer i et forbund og ikke dagens ordning hvor hvert 
eneste lag kan stille med en person.  
Deretter var det diskusjon, som følge av innkommet spørsmål til VT styret angående 
prosessen videre vedrørende publikumsfasiliteter, byggeperiode, planer og om reguleringen 
behøvde å innebære et gigantprosjekt med leiligheter i mange etasjer eller om man skulle 
konsentrere seg om å dekke dagens behov for bedre publikumsfasiliteter? 
Forbundsleder informerte lagene om at områdereguleringen ikke er ferdig, og at det var 
planlagt et åpent møte for travlagene etter generalforsamlingene i driftsselskapet og 
eiendomsselskapene den 23. mai. Der ville alle parter være representert for å kunne gi svar. 
 
 
Ledermøte med travlagene 30. mai 
Statusmøte med laglederne for utbygging ved Jarlsberg Travbane, og videre fremdrift for å få 
nye publikumsfasiliteter. Utbyggingen av trinn 1 med næringsbygg er nå avsluttet og bare 
asfaltering av publikumsplassen gjenstår. Dette arbeidet vil være ferdig til ponnilandsleiren i 
slutten av juni. Det er også inngått nye festeavtaler med Stamhuset Jarlsberg Hovedgård som 
samsvarer med ny selskapsstruktur og som samtidig legger til rette for videre utvikling av 
arealene på publikumssiden. Siste halvåret er det jobbet systematisk med fylke og kommune 
for å få tillatelse til å bygge et nytt publikums- og forretningsbygg i tilknytning til 
eksisterende adm./kafeteria bygg. Det er også foretatt en mulighetsanalyse for hva som kan 
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være potensiale ved å videreutvikle hele arealet på publikumssiden. I denne analysen inngikk 
også arealet som nå leies ut til parkeringsplass til Meny. I samråd med kommunen er en nå 
kommet til enighet om å konsentrere seg om hva som er mulighet å utvikle innenfor gjeldene 
reguleringsplan, og hva en kan få til ved enten å be om dispensasjon fra planen eller søke om 
mindre endringer av reguleringsplanen. Denne prioritering er gjort med bakgrunn i behovet 
for å kunne komme raskest mulig i gang med nytt publikumsbygg. 

 Arealet det nå arbeides med er:  
• Publikumsplass langs banen begrenset til gjerde i øst mot Toyota og i vest mot Meny. 
• Eksisterende bygg (adm./kafeteria)  
• Arealet nord for bygg (adm./kafeteria) begrenset mot vannledning og ikke bebygget 

areal på området som nå ligger som en parkeringsplass (grusplassen foran Eriks 
hjelpen). Arealet er samlet på ca. 5-6000 m2.   

 
 
Hva er de største utfordringene for å få til et nytt publikumsbygg? 
• Få byggetillatelse 

o Endre formålsgrensene på gjeldende reguleringsplan og få med parkeringen i 
beregning av utnyttelsesgrad for tomten. 

• Få leietager til 1 etasje og ut mot vannledning (nordover) 
o Utleiearealene må tilpasses leietaker før detalj-prosjektering kan starte.  

• Økonomi 
o Nytt publikumsbygg vil ikke kunne betjene sine egne bygge kostnader 
o Eksisterende næringsarealer må trolig økes med ca 5-6 000 m2 for at det skal være 

mulig å få finansiering av publikumsdelen.  

I de arealplanene som nå skal legges frem for kommunen før eventuell oppstart av 
planprosess, er arealbehovet for publikumsdelen stipulert til ca. 1500 m2 (2 ganger det vi nå 
benytter) + uteareal på nivå som det som nå er inn mot banen (ca. 2000 m2). Kommunen 
stiller krav til at videre planarbeid utføres av konsulenter med godkjent plan kompetanse (Spir 
Arkitekter er nå vår samarbeidspartner). 
Fremdrift: Presentasjon overfor kommunen av omfanget av nødvendige endringer og 
oppdatering. 
 
Ledermøte med travlagene 15.august. 
Det ble informert om følgende saker på lagledermøtet: 

• Christina Sophie Myklebust fortalte om ungdomssamlingen på Forus 
• Ungdomsgruppen i VT, status v/Truls Glittum 
• Status web og facebook-sider v/Tor Martin Treff 
• Status om fotografering på travstevner v/Lilly A. Holje 
• Ponnitravløp på DNT-TV 
• Høstkonferansen 8.-9. oktober, Skien 
• Til start samlinger høsten 2016 
• Amatørmatchen på Årjäng søndag 28. august 
• Foreløpig regnskap ponnilandsleiren 2016 

 



Vestfold Travforbund 9 Årsberetning 2016 

Ledermøte med travlagene 15. november. 
Følgende ble tatt opp på lagledermøtet: 

• Ny komite for hestegalla, 11/3-17 
• Jarlsbergs ungdomsgruppe, status 
• Innkommet sak fra Holmestrand og Omegn Travforening: 

Omgjøring/redegjørelse ifm. DNT`s styrevedtak (Sak 24-9/15) vedrørende stilltiende 
endring av oppdrettervilkår for varmblods med effekt fra 1.1.2016. 
Denne saken ble videresendt til DNTs avlsutvalg. 

• Orientering fra driftsstyret v/Walter Brynhildsen 
Walter Brynhildsen informerte om hvilke oppgaver driftsstyret ved Jarlsberg Travbane 
har hatt fokus på inneværende år. Økonomien følges opp ved hvert eneste styremøte, 
de har satt opp nye tv-skjermer og byttet ut vindusbrettene på UT- rommet, det er satt 
opp nytt skilt på kafeteriaen i hesteringen, og noen mer eller mindre «usynlige» tiltak 
er forbedret. De har hatt størst fokus på å ha banen i god skikk og ønsker å utbedre 
områdene i hesteringen også til neste år, f.eks ved asfaltering foran uteboksene og opp 
grusing ved innkjørsel. De har hatt møte med trenerne ved banen og tar med seg 
tilbakemeldinger derfra i det videre arbeidet. I tillegg er det utarbeidet en strategisk 
plan for 2017-2020, som blir benyttet som et arbeidsverktøy for styret.  

• Jarlsberg Travbane Eiendom, status v/Arne Herberg 
Arne Herberg informerte om status vedrørende videre eiendomsutvikling på Jarlsberg 
Travbane, og da særlig med tanke på et evnt nytt publikumsbygg. De tilstedeværende 
ble presentert 3 ulike forslag til videre utvikling med antatt beregnet kostnad. 
Dagens publikumsområde er til behandling hos kommunen vedrørende ny 
reguleringsplan, og det jobbes parallelt med interessenter som kan bli fremtidige 
leietakere i dette området.   

• BVT Høstkonferanse 2017: 
Lagledermøtet ønsket ikke å ha høstkonferansen over 2 dager til neste år, de ville 
heller ha dette som en endagskonferanse som rullerte på de ulike travbaner i BVT-
regionen. 

DNTs GENERALFORSMLING  23.-24. april  
Alle 9 lag møtte til DNTs generalforsamling. 
Ingolf Herbjørnrød ble valgt inn i DNTs styre som 3. vara. 
 
 
LANDSRÅDET 
Ingar Aarøe har deltatt i landsrådsmøte 6. april, 11. juni, 17. september og 23. november. 
 
 
ANLEGG – MØTE/BEFARING 
Ann Sophie Myklebust har vært oppnevnt som forbundets anleggskontakt. Det har ikke vært 
aktuelt med befaring i beretningsåret. 
 
 
FORBUNDSSEKRETÆR/MØTER I REGI AV DNT 
Ann Sophie Myklebust deltok på kurs, fellesmøte/-samlinger for forbundssekretærer 17/2, 
mens Birthe Austevoll deltok den 1/9 og 25/11. 
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6. Representasjon 
 
 
VESTFOLD TRAV HOLDING AS 
Ingar Aarøe er nestleder. 
 
JARLSBERG TRAVBANE A/S 
Ingar Aarøe er styremedlem. 
 
JARLSBERG TRAV EIENDOM AS 
Ingar Aarøe er styremedlem. 
 
JARLSBERG TRAVBANE EIENDOM AS 
Ingar Aarøe er styremedlem. 
 
 
NORSK RIKSTOTO 
Ingen kandidater fra Vestfold har verv i NR. 
 
 
DET NORSKE TRAVSELSKAP 
Følgende representanter fra Vestfold ble valgt på DNTs generalforsamling 2016. 

- Ingolf Herbjørnrød, 3. vara 
(Ingolf Herbjørnrød rykket senere opp som 2. vara til styret, etter at den valgte styrelederen 
Svein Morten Buer på et senere tidspunkt takket ja til å overta ledig stilling som 
generalsekretær). 
 
I styreoppnevnte utvalg har følgende representanter fra Vestfold vært innvalgt: 
 Jens Kr. Grønsand, leder av domskomitèen 

 
 
 

NORSK DAMETRAVFORBUND 
 Anita Høitomt, styremedlem i Norsk Dametravforbund 

 
 
NORSK TRAVTRENERFORENING 
 Geir Flåten, styremedlem 

 
 
NORSK TRAVAMATØRFORENING 
 Elsie Hafskjold, nestleder 
 Jan Inge Drageset, vara 

 
 
AVLSFORENINGEN FOR NORSKE VARMBLODSTRAVERE 
 Ole Morten Nilsen, kasserer 
 Gunnar Flåten, vara 
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7. Medlemmer i travlagene 
 
Siden 2001 har DNT hatt et sentralt medlemsregister for alle forbund. Medlemssystemet 
oppdateres fortløpende. 
 
Antall medlemmer i Vestfold pr. 31.12.16: 

Lag 2016 
Holmestrand og Omegn Travforening 125 
Horten og Omegn Travforening 169 
Larvik Travlag 141 
Lågen Travlag 42 
Re Travforening 127 
Sande Travselskap 32 
Sandefjord Travforening 119 
Stokke og Omegn Travforening 366 
Tønsberg og Omegn Travforening 87 
Sum 1208 

 
OPPDATERING AV MEDLEMSREGISTERET 
Det har vært fokus på kontinuerlig oppdatering av medlemsregisteret de siste årene. Alle lag 
har nå en eller flere medlemsansvarlige. Ved utgangen av 2016 hadde vi 910 registrerte 
mobilnumre og 695 registrerte epostadresser. 
 
 

8. Møter og saker behandlet av styret 
 
Det er avholdt 8 styremøter i beretningsåret. Med unntak av de saker som er nevnt under 
særskilte avsnitt, har styret behandlet nedenstående saker. Til alle styremøter har  
1. og 2. varamedlem vært innkalt. 
 
 
STYRETS VURDERING AV PERIODEN 
2016 har vært et aktivt år hvor ponnilandsleiren på Jarlsberg Travbane var det viktigste 
arrangementet. Travlagenes vilje til å sponse og å hjelpe til på dugnad var formidabel, og 
gjorde til at arrangementet ble så vellykket som det ble. En stor takk må også rettes til 
foreldregruppen i ponniavdelingen med ponniinstruktør Lars Martin Løve i spissen. Vestfold 
Travforbund og ponniavdelingen har all grunn til å være stolte over resultatet. Gledelig er det 
også at ponnimiljøet er så positivt, og er i stadig vekst. Det er også veldig hyggelig at 
ungdommene har dannet sin egen ungdomsgruppe i løpet av året. 
 
 
TERMINLISTE LOKALKJØRINGER 
Det ble gjennomført 3 lokalkjøringer i fjor.  Stokke og Omegn Travforening og Re 
Travforening holdt sine lokalkjøringer på Jarlsberg Travbane, mens Sandefjord og Omegn 
Travforening og Larvik Travlag arrangerte i felleskap loklakjøring/familiedag på Tjølling 
Landbane. 
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«TIL START» FOR HESTER FØDT 2013, 2014 og 2015 
Vestfold Travforbund arrangerte informasjonsmøte hvor eiere av hester født 2015 var invitert. 
Alle som var interessert, kunne delta på kurs i foring v/Trygve Bjørge og trening av unghester 
v/Gunnar Gjerstad den 3. oktober, noe som viste seg å være av stor interesse. 
 
Åringene, hele 17 påmeldte hadde «til start» samlinger 3. mai og 17. oktober.  
 
2-åringene hadde «til start» samlinger 18.april og 24.oktober. Her var også 3-åringene og 
eldre hester invitert.  
 
Det var fellestreninger annenhver søndag gjennom hele vårparten de som var 2 år i fjor. 
  
Ann-Sophie Myklebust har hatt ansvaret for til start gjennomføringen i 2016.  
Utpå høsten fikk vi i tillegg hjelp fra personer i Jarlsbergs ungdomsgruppe, som sekretærer på 
samlingene. Dette var dugnadsinnsats som skal gi «gevinst» i form av lavere egenandel på 
fremtidig studietur i regi av ungdomsgruppen.  
 
Også på Jarlsberg, skal fellestreningene nå inngå som et supplement til rutineløpene som 
arrangeres annenhver tirsdag gjennom hele året. 
 
Fellestreningen vil gå som dagens siste løp, og det er åpnet for alle 2- åringer der det vil gis 
tilbud om tidtaking fra månedsskiftet april/mai. Anne Grete Rasmussen er ansvarlig for dette. 
 
Vestfold Travforbund ønsker også å kunne tilby et opplegg for eldre hester. 
 
FOLKEHESTEN 
La Reina var Jarlsbergs folkehest. På 20 starter ble det en første, fire andre og fire 
tredjeplasser. Åsbjørn Tengsareid var hestens trener gjennom hele fjoråret.  
Folkehesten 2016 – ble den foreløpig siste sesongen for dette konseptet. 
 
DU-MIDLER 
Horten og Omegn Travforening har mottatt kr. 40.000,- for reparasjon av treningsvei etter 
flom. Midlene blir utbetalt ved befaring etter ferdigstillelse. 
 
 
BANEBIDRAG 
Det er mottatt banebidrag på til sammen kr 136 500 fra DNT. Midlene er utbetalt til lagene.  
 
 
 
VESTFOLD TRAV HOLDING AS 
 
Etter omorganiseringer ved Jarlsberg Travbane står Vestfold Travforbund som eier av 
Vestfold Trav Holding AS. Holdingselskapet står som 100% aksjonær i datterselskapene: 
 

• Jarlsberg Travbane AS 
• Jarlsberg Travbane Eiendom AS 
• Jarlsberg Trav Eiendom AS 
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GRASROTANDELEN 
VT og 7 registrerte travlag i Vestfold mottok til sammen kr 122 814,- i grasrotandel for 2016, 
fra Norsk Tipping. 
 
 
LOTTERIVIRKSOMHET 
Forbundet mottok i 2016, kr. 149.373,- i lotteriinntekt. Spillinntektene er øremerket barn og 
ungdom som er tilknyttet lagene i forbundet.  
 
 

9. Kompetanseheving 
 
TILLITSMANNSKURS 
Det ble ikke gjennomført tillitsmannskurs i 2016, grunnet liten interesse for påmelding. 
 
ØVRIGE KURS 
Det er heller ikke gjennomført kurs i regnskap, medlemsregister eller for hjemmesiden,  
da det ikke har vært noen respons for dette i beretningsåret. 
 
 
ÅPENT MØTE MED ANNE WANGEN 
12.april arrangerte Vestfold Travforbund, åpent møte på Jarlsberg Travbane.Vi hadde besøk 
av Anne Wangen, DNT`s sjefveterinær og Kjell Aage Øie-Kjølstad, leder i norsk 
hesteeierforbund. De informerte om følgende saker: Nyjustert dopingreglementet fra nyttår, 
forbudte stoffer og karenstider, dopingkontroll ved konkurranse/trening, elektroniske 
vaksinasjons/helsekort, slakt av hest i Norge og hvilken konsekvenser det har ført med seg 
etter “lasagne skandalen”. Samt grensepassering, transport ved avl /konkurranse og DNT`s 
bidrag på grensepassering. 
Det var god oppslutning med rundt 50 personer som dukket opp fra hele Vestfold. Blant 
publikum møtte både amatører, trenere, kusker, oppdrettere og eiere. 
Fokuset var rettet mot dagens problem med overfylte staller med hester som ikke lenger 
starter løp. Den nye trenden med å gi bort hester som kanskje skulle bli sluppet ut på de evige 
jaktmarkene, enn å stå på finn.no. er et økende problem. I fjor antok DNT at det var 1700 
hester (travhester) som skulle vært avlivet. Noktura rapporterte at det var 360 hester totalt i 
Norge som ble hentet av kadaverbilen. Forslaget som omskolering, pantordning på pass, og 
opprette et hestevelferdsfond (i regi av DNT forbeholdt travhester), ble trukket frem som 
eksempler.  
Andre ting som også ble tatt opp var avlshopper som kommer  fra utlandet etter å blitt 
drektige og tollavgift på føllavgiften som skal betales ett år før føllet blir født. Forsamlingen 
uttrykte et sterkt ønske om at  DNT burde komme med en ordning, der de kunne stå som 
garantister for oppdretterne slik at avgiften først skulle betales etter at føllet ble født, da det jo 
ikke finnes sikkerhet i om føllet er levedyktig. Ved en slik endring, kunne det føre til at flere 
sender hoppene sine ut av Norge for å bli bedekt i utlandet. 

KURS I FORING OG TRENING AV UNGHESTER – «TIL START» 
3. oktober arrangerte forbundet foredrag om foring og trening av unghester i samarbeid med 
DNTs «Til Start» prosjekt. Alle interesserte var velkommen på kurs, ikke bare «Til start» 
deltakerne. Over 30 personer møtte opp på dette. 
Foredragsholder var Trygve Bjørge og travtrener Gunnar Gjerstad. 
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UNGDOMSSAMLING 
Dette året var det Rogaland Travforbund som var arrangør for ungdomssamlingen hvor hele 
landets ungdommer mellom 16 og 26 år var invitert. Christina Myklebust var eneste 
representant fra Vestfold, og her er hennes reisebrev fra samlingen: 
På fredagen var det gjennomgang av regler for helgen, før vi gikk til Travskolen Forus og 
stallbesøk hos Pål Buer. 
Lørdag bestod først av en faglig del: 
Organisasjonssjef Tore Kristiansen orienterte om DNT som medlemsorganisasjon, 
strategiplanen TRAV 2020 og dets 6 kjerneområder. 
Tore oppfordret oss til å engasjere oss og gripe alle muligheter vi får! Han henviste også til 
vedtaket fra generalforsamling som sikrer ungdomsrepresentasjon (under 26 år) i styrer - 
både i travlag, forbund og sentralstyret. 
Åsa Holmberg og Jenny Björk fra Dalatravet Romme Rättvik fortalte om deres 
ungdomsgruppe Frick´s Dalatalanger.  De er Sveriges største ungdomsgruppe og har lykkes 
gjennom hardt arbeid, samhold og en brennende interesse for travsporten. 
Elin Lode og Trond Olav Salte fortalte om arbeidet med å få i gang en ungdomsgruppe i 
Rogaland (Nysatsing på ungdomsgruppe, da det nesten bestandig har vært en 
ungdomsgruppe der, siden tidlig 1990 tallet). Satsningen på rekruttering og ungdom er 
betydelig i Rogaland og de har siden etableringen av Forus Travbanes Ungdomsgruppe i 
2014 utdannet 30 nye ungdomskusker på Forus. Det er stort engasjement og aktivitet i 
gruppa, noe som gir et godt miljø og samhold blant ungdommene. De avholder 
temakvelder/kurs, delta på dugnader, hjelper til på Til Start-samlinger osv.  
Trond Olav Salte, forbundsleder i Rogaland og styremedlem i DNT, orienterte om styrets 
tanker rundt rekruttering og ungdomssatsning. Dette er et satsningsområde fra styrets side, 
men han understreket samtidig at det er viktig at ungdommene selv er aktive og engasjerer 
seg. Oppfordret de unge til å engasjere seg i travlaget sitt, starte opp ungdomsgrupper og 
etablere et miljø for de lokale ungdommene som ønsker å holde på med trav. 
Avslutningsvis fortalte Amanda Robertsen og Johan Kringeland Eriksen om sin reise gjennom 
travet frem til der de er i dag. Det var moro å høre på to med så ulik bakgrunn fortelle 
hvordan de har jobbet seg opp til å bli to av Norges mest talentfulle unge utøvere. De hadde 
et klart budskap til de andre ungdommene på samlingen når det gjelder hva som skal til for å 
lykkes: Jobb hardt og målbevisst hver eneste dag, skap relasjoner, opparbeid tillit, vær ydmyk 
og gi aldri opp!     
Resten av dagen ble viet til flotte V75 løp, med Stavangerløpet som et av mange høydepunkt. 
Lørdag kveld var det middag på Rex´en Restaurant med quiz og utdeling av premier til 
deltakerne av ungdomsmatchen. 
På stallbesøk 
Søndag var vi på besøk på Jæren Hingst og hos travtrener Kjetil Djøseland. Jæren Hingst er 
en av Norges største avlsstasjoner, eid av Odd Dvergsdal. Denne sesongen står Moe Odin, 
Norheim Svenn og Horgen Tore oppstallet på stasjonen. I tillegg representerer de bla. 
Menhammar Stutteri og Dubois i form av importhingster. 
Stall Djøseland er en av Rogalands største og mest fremgangsrike trenerstaller. For tiden har 
stallen stor suksess med bl.a. Kleppe Slauren og Kleppe Fanden. På stallen står også 
kriteriehåpet Vill Solen. Kjetil Djøseland tok sin første klassiske triumf da Norheim Svenn 
vant Kriteriet i 2012. Kjetil fortalte om hans reise frem til i dag, treningsfilosofi og hvordan 
det er å være travtrener i dag. Besøket hos Stall Djøseland ble avsluttet med hyggelig grilling 
i hagen. 
Dagen ble avsluttet med besøk på Killingland Treningssenter som er drevet av Sandnes og 
Omegn Travklubb. For øvrig årets travlag for 2015. Treningssenteret huser hovedsakelig 
amtørtrente hester. I tillegg har Gunleif «Gulli» Tollefsen, mannen bak Gentle Star, sin base 
her 
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10. Ponnilandsleiren 
 
Ponnilandsleiren på Jarlsberg Travbane ble arrangert helgen 25.-26. juni 2016. Over 100 
ekvipasjer fra hele landet stilte til start i totalt 22 ordinære løp, og 4 rekruttløp. Ponnikuskene 
var mellom 8 og 21 år. Arrangementet var meget vellykket, utøverne uttrykte at dette var årets 
høydepunkt for dem.  
Et imponerende stort antall frivillige fra foredregruppen i Vestfold Travforbunds ponnigruppe 
og travlagene stilte opp både natt- og dag denne helgen for å få arrangementet vel i havn, noe 
som fortjener en stor takk – uten dere hadde ikke dette vært mulig! 
 

 
Det ble investert i permanente fronter for å kunne benytte oppselingsboksene som 
overnattingsbokser, noe som også fremitige arrangement kan nyte godt av. 

 
Dugnadsgjengen tar en velfortjent pause innimellom montering av boksdører. 
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Cecilie H. Andersson fra DNT           Ponnilandsleiren ble åpnet av  
gjestet ponnilandsleiren.                fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes. 
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11. Amatørmatchen  
Fredag 13.mai gikk vennskapsmatchen mellom Årjäng og Jarlsberg av stabelen på Jarlsberg 
Travbane. Det var 5 svenske amatørkusker som deltok og 14 norske. Matchen gikk over 2 løp 
på Jarlsberg, og de svenske kuskene fikk kjøre to løp hver, mens de norske kjørte ett løp hver. 

   
Vinner av første løp ble Gunnar Kylèn, mens Helge Skjoldal sørget for norsk seier i det andre. 
 
 
Truls S. Glittum vant 
det første amatørløpet 
på Årjäng søndag 
28.august. Denne 
dagen var det duket 
for returmatch 
mellom amatørene på 
Jarlsberg og Årjäng. 
Jarlsberg-kuskene 
hadde sørget for 
poengledelse når 
første runde av 
amatørmatchen ble 
kjørt på Jarlsberg, og 
kuskene våre skuffet 
ikke, sluttresultatet 
endte med 199 poeng 
til Norge, mot 153 til svenskene. Det betyr at vandrepokalen ble med tilbake til Jarlsberg. VT 
hadde leid buss t/r Årjäng denne dagen, og det var i alt 35 som valgte å bli med på bussen.    
Følgende kusker stilte for Jarlsberg: Truls S. Glittum, Anders Jahre, Ellen K. Låhne 
Kristiansen, Roger Hansen, Oddvar Anholt, Tommy Fløysand, Anders Magne Låhne, Elsie 
Hafskjold, Geir Smeby, Bjørn Duestad og Jan Pettersen. 
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12. Ungdomsgruppen 
 
Jarlsbergs ungdomsgruppe ble dannet i 2016, og de har gjennom året hatt flere samlinger hvor 
de hovedsakelig har hatt Quizkonkurranser og hygget seg med pizza og brus. Fremover 
ønsker de å arrangere temakvelder, delta i cup’er sammen andre ungdomsgrupper og dra på 
studieturer. I tillegg planlegger de vaffelsalg under rutineløpene på Jarlsberg. 

 
Ungdomsgruppen ønsker at flere mellom 15 til 26 (30) år blir med etter hvert! 
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13. Ponniavdelingen 
 
Vestfold Travforbunds ponniavdeling har hatt jevnlige ponnitreninger annenhver onsdag 
gjennom hele året. Ponnibua er i flittig bruk på disse treningene, og foreldregruppen bidrar 
sterkt til sosialt samvær med noe «å bite i» på samtlige treninger. Mellom 10 og 15 ekvipasjer 
deltar på hver eneste trening. I løpet av siste året er det utdannet 8 nye lisensiserte 
ponnikusker og rekrutteringen ser ut til å fortsette. 
 
 

               
 

Her er bilder fra juleavslutning i ponniavdelingen 
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14. Regnskap 2016 
 
Konto Tekst Regnskap 2016 Noter Regnskap 2015 
3020 Lotteriinntekter -149 373   -175 431 
3031 Sponsorinntekt ungdom -20 000     
3040 Ponnilandsleir 2016 -212 432 1   
3050 Hestegalla -225 245 2 -6 000 
3070 Folkehestandeler -24 459   -5 985 
3100 Fakturerte inntekter -360 347 3 -79 290 
3105 DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd -136 500   -136 500 
3110 DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer -30 000   -30 000 
3130 DNT - ponnitilskudd -31 000   -20 000 
3140 DNT - Adm. - og driftstilskudd -74 000   -74 000 
3150 DNT - MVA  refusjon -20 537   -30 569 
3170 DNT - Til start tilskudd -35 000   -30 000 
3171 Egenandel "Til start" -4 000   -15 100 
3175 DNT - Hestens dag tilskudd -5 000     
3200 Medlemskontingent -53 050     
  Diverse inntekter     -13 643 
3990 Egenandel busstur Amatørmatchen -3 300     
8050 Renteinntekter -1 517   -517 
  Sum inntekter -1 385 760   -617 035 
     
  Varekjøp     57 812 
4020 Ponniaktiviteter 105 512   37 272 
4030 Ponnilandsleir 2016 utgifter 475 282 1   
4040 Utgifter hestegalla 284 000 2 1 600 
4051 Utgifter "Åpne møter" 1 249     
  Utdanning og kursvirksomhet     26 515 
4055 P.A. Enholms amatørserie 5 000     
4060 Utgifter "Til Start" 10 636   42 915 
4075 Amatørmatch utgifter 25 566   20 998 
4080 Ungdomsaktiviteter 8 663     
4089 SMS Trafikk 2015 7 989     
4090 Andre aktiviteter 620     
5000 Personalkostnader 15 000 1   
5010 Honorar styre og utvalg 2016 35 700     
5011 Honorar styre og utvalg 2015 24 518   21 347 
5013 Æresmedlemmer og Hederstegn 2 100     
5020 Kjøregodtgjørelse 16 026   5 206 
5035 Utgifter landsrådsmøte 2 238   1 551 
5036 Utgifter høstkonferanse 45 671 4 31 050 
5040 Utgifter DNT generalforsamling 17 350   2 690 
5045 Utgifter VT generalforsamling 15 040     
5050 Telefon og datautgifter 1 686   8 717 
5060 Porto 145     
5070 Kontorrekvisita 4 079   2 895 
5090 Visma eaccounting 2 627     
5092 Feriepenger 1 800     
5390 Annen oppg.pl. Godtgj.  686     
5400 Arbeidsgiveravgift 6 472     
5405 AGA av påløpte feriepenger 254     
6050 Festeavgift og leie av grunn 54 080   24 720 
6720 Honorar for juridisk bistand 32 284   37 925 
7310 DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag 136 500   136 500 
7320 DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag 30 000   30 000 
7340 DNT - Hestens dag tilskudd 5 000     
7355 Oppgjør folkehestandeler solgt til lagene 44 289     
7795 Lotterikostnader 2 500     
7799 Andre kostnader 400   1 189 
7825 Tap på fordringer 914     
8100 Rente- og gebyr utgifter 1 892   871 
  Sum kostnader 1 423 768   491 773 
          
  Årsresultat 38 008   -125 262 
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Balanse  
Konto Tekst Note Balanse 2016 Balanse 2015 

  EIENDELER       
19* Kasse/bank 7 1 326 254 1 388 782 

1200 Aksjer 5 4 874 523 3 902 547 
1320 Lån til VTH AS 5 402 547   
1500 Kundefordringer   61 977 57 480 
1800 Investeringer i datterselskap 5   1 374 523 

  Sum innskudd   6 665 301 6 723 458 
  GJELD OG EGENKAPITAL       

2400 Leverandørgjeld   0 0 
2050 Egenkapital 31.12 6 5 933 991 5 971 999 
2410 Gjeld lag   714 248 685 150 

        26 309 
2065 Stiftelseskapital   5 000 5 000 
2600 Forskuddstrekk   5 480   
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift   4 528   
2785 Påløpt aga av feriepenger   254   
2940 Skyldige feriepenger   1 800   
2910 Avsatt "Til start"     35 000 

  Sum gjeld og egenkapital   6 665 301 6 723 458 
          

  
Noter til regnskap og balanse    

          
Note 1 Utgifter ponnilandsleir 2016 1 475 282   

  Forbundssekretær, ekstraarbeid/lønn 1 15 000   
  Totale utgifter   490 282   
  Inntekter ponnilandsleir 2016 1 212 432   
  Fakturerte sponsorer, se note 3   222 000   
  Totale inntekter   434 432   
  Kostnad ponnilandsleiren   55 850   
          

Note 2 Utgifter hestegalla 2016 2 284 000   
  Inntekter hestegalla 2016 2 225 245   
  Inntekter 2015, ført 2016   99 924   
  Overskudd hestegalla 2016   41 169   
          

Note 3 Fakturerte inntekter:       
  GF DNT, egenandel   15 350   
  SMS - bruk   2 263   
  Intern viderfakt. festeavgift   54 080   
  Intern vid.fakt. juridisk bistand   32 284   
  Til start deltakeravgift   3 500   
  Lisenskurs ponni   3 200   
  Sponsorinntekter ponnilandsleir   222 000   
  Krus Super-Ulf   2 570   
  Egenandel lag høstkonferanse   25 100   
  Medlemskontingent til VT       
  Totalt   360 347   
          

Note 4 Utgifter BVT høstkonferanse 4 45 671   
  Egenandel lag fakturert, se note 3   25 100   
  BVT Høstkonferanse, kostnader for VT   20 570   
          

Note 5 Investeringer i datterselskap     1 374 523 
  "Flyttes til aksjer" 5 1 374 523   
  Aksjer 5 3 500 000 3 902 547 
  Lån til VTH AS 5 402 547   
          

Note 6 Egenkapital 1.1.   5 971 999 5 753 520 
  Tilført fra årets resultat   -38 008 125 262 
  Differanse bankinnskudd     93 217 
  Egenkapital pr. 31.12 6 5 933 991 5 971 999 
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Note 7 Kontantkasse 788 
  Ponnikonto   24 613   
  Ungdomskonto   25 404   
  Driftskonto   515 339 584 082 
  Hestegalla   41 169 93 217 
  Kapitalkonto   714 248 710 695 
  Bankinnskudd for skattetrekk   5 481   
  Totalt kasse/bank pr. 31.12 7 1 326 254 1 388 782 

 

 
 
 

 

Barne- og ungdomsaktiviteter de siste 3 år
Konto Tekst 2016 2015 2014

3020 Lotteriinntekter 149 373 175 431 145 134
3030 Ponnisponsor 27 000
3031 Sponsor ungdom 20 000
3035 Ponnilisenskurs 3 200 2 000
3130 Ponnitilskudd 15 000 20 000 20 000

Ekstratilskudd ponni 16 000
Sum inntekter 187 573 197 431 192 134

4020 Ponniaktivteter 105 512 37 272 43 760
4025 Ungdomsarbeid 8 663 26 515 10 579
4030 Ponnilandsleir 2016 62 297
7795 Gebyr lotteri 2 500

Sum utgifter 178 972 63 787 54 339

Inn 187 573 197 431 192 134
Ut 178 573 63 787 54 339
Udisponert beløp 9 000 133 644 137 795
Akkumulert beløp 280 439 271 439 137 795

                Kr. 280.439,- ovf. kapitalkonto merket "Rekruttering"
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15. Revisjonsberetning 
 
 

 
 



 
8 år gamle Cecilia L. V. Andersen fra Sørlandet, tok karrierens 2. strake seier i travtrener Jan Morten 

Hansen og Bjørn Larsen’s løp under ponnilandsleiren på Jarlsberg Travbane. 

 
Holmestrand og Omegn Travforening eier ponnien Adde, som fikk notert ny rekord med 2.01,0 over 

2100 m. med Johanne Elida Kalager fra Hof i sulkyen. 
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