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NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 10.12.2018 

Til stede: Ingar Aarøe (VT), Tone Næss (VT), Linda Bø (VT), Rolf Roar Halvorsen (VT), Truls S. 

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

Travforening), Tina Gabrielsen (Horten og Omegn Travforening), Terje Sviland (Re 

Travforening), Arne Kristiansen (Stokke og omegn Travforening), Beate Holmstrøm 

(Tønsberg og Omegn Travforening) og Yngve Hansen (Sandefjord Travforening), 

Trond Øen (Jarlsberg Travbane AS) og Øystein Dale (Jarlsberg Travbane AS). 

 

Saksliste 

S 1-LL5/18          Informasjon fra driftsstyret v/Trond Øen 

Trond Øen, styreleder i Jarlsberg Travbane Drift AS gjennomgikk resultatene inneværende 

år, samt terminlisten for 2019. Jarlsberg Travbane ligger an til et at det blir et 

«nullregnskap» for 2018. Jarlsberg har fått mindre tilskudd/overføringer enn i fjor. Dette 

gjør at det ikke har vært rom for langsiktige investeringer. Lysanlegget fra midt på åttitallet 

som skulle vært skiftet ut, men slike ting må nedprioriteres. Terminlisten ser stort sett ut 

som en blåkopi fra i fjor, og det har vært vanskelig å få gjennomslag for endringer som 

kunne vært positive for Jarlsbergs del. Vi har fått tildelt 2 V75 dager på vinteren, i 

henholdsvis jan. og feb. Det er 3 kjøringer i jan., 2 i feb. 4 kjøringer i mars, 4 dager i april, 

mai og juni. Juli blir som i fjor unntatt lunsjtravet på mandagen. August blir aktiv med 5 

kjøringer, september og oktober blir det jevn aktivitet. V75 i november. Det hadde vært 

ønskelig med flere fredager i desember. Når det gjelder budsjettene, så har DNT fattet et 

vedtak om å opprettholde hoppeløpene. Men Jarlsberg har en betydelig utfordring i forhold 

til Jarlsberg Grand Prix, og frykter at løpene under JGP blir svakere. DNT kutter med 

300 000,- i arrangementsstøtte neste år, noe som skaper store utfordringer for oss. JGP må 

gjennomføres på en skikkelig måte, med minimum samme standard som i år.  

Rikstoto har tatt konsekvensene av at det nå er DNT som skal drive sporten. Det viser seg at 

løp med høyere kvalitet gir bedre spill inntekter.  

 
S 2-LL5/18          Samarbeid Buskerud – Vestfold v/Ingar Aarøe 
VT fikk i oppgave fra lagene om å starte et samarbeid med Buskerud, og dette er et av 
tiltakene som må ses på som positivt for et videre samarbeid. Buskerud trenger kapital til å 
starte utviklingen av Drammen Travbane. BT har spurt om å få et lån, og Jarlsberg Travbane 
Eiendom har besluttet å låne dem kr. 5 000 000,- med en bedre forrentning enn vi har på 
den avsatte kapitalen pr. i dag. Dette er penger som egentlig er avsatt til utvikling på 
Jarlsberg Travbane, men grunnet båndlegging på alle prosjekter i nærheten av Sems linna 
inntil områdereguleringsplan er fattet, var kapitalen satt på sparekonto. Denne avtalen var 
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ikke knyttet opp til en intensjonsavtale, men heller en slags felles forståelse. Buskerud var 
presset til å gå videre med dette ganske raskt. Det kunne vært interessant å samle BVT en 
helg og diskutere samarbeid i regionen i fremtiden. Også viktig med det arbeidet 
forbundslederne gjør for tiden, særlig i forhold til landsrådsmøte den 17. des.  
 
S 3-LL5/18          Hestegalla 2019 – status 
Dato for hestegalla blir lørdag 16. februar 2019. Sponsorarbeidet er kommet godt i gang, men 

det arbeides enda med flere. Det skal være nytt møte med eventbyrået i januar. VT har 

allerede fått menyen, og det blir samme pris som i fjor.  

 

 

S 4-LL5/18          Lagsbidrag Hestegalla 

Forbundssekretær sender ut forespørsel til lagene om de kan sponse som tidligere? 

 

S 5-LL5/18          Økonomi Ungdomsbua 

Lagene var enig om at VT kunne sende en ny henvendelse om støtte til ungdomsbua. For å 

kunne skape ytterligere aktivitet i ungdomsbua kunne man oppfordret blant annet trenerne 

om å arrangere hesteeierkvelder i ungdomsbua. Forbundssekretær lager et forslag til skriv 

med informasjon og bilder.  

 

S 6-LL5/18          Generalforsamling 2019 

Vestfold Travforbund avholder generalforsamling mandag 11. mars 2019. 

 

S 7-LL5/18          Valg DNT 

Det er bare kommet ett forslag på kandidater til DNT styret, og det er kommet fra Re 

Travforening - Malin Engen Skarsholt til styret i DNT. VT innkaller til et nytt styre- og 

lagledermøte i løpet av januar, hvor valg tas opp igjen. 

 

S 8-LL5/18 Hestens dag 2019 

Det planlegges et hestens dag arrangement på Jarlsberg Travbane lørdag 4. mai. Hvert lag 

må stille med en representant til første planleggingsmøte i januar. Verdt å merke seg at vi 

har en verdensmester i maratonkjøring som trener her på Jarlsberg. Det kan være positivt å 

få med ulike hestesportsgrener på hestens dag.  

 

14.1.2019/ Birthe Austevoll 


