
 

Vestfold Travforbund 

NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 15.8.2016 

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

(VT), Tor Martin Treff (VT), Anette Talbot (VT), Lilly A. Holje (VT), Magnus Taanevig 

(Holmestrand og Omegn Travforening), Hans M. Schrøder (Larvik Travlag), Thomas Rousalis 

(Horten Travforening), Anders Magne Låhne (Tønsberg og Omegn Travforening), Bjørn 

Duestad (Re Travforening), Tom Andersen (Stokke og omegn Travforening), Morgan Sannes 

(Sande Travselskap). 

Saksliste 

1. Christina Sophie Myklebust fortalte om ungdomssamlingen på Forus 

Som eneste deltaker fra BVT regionen, reiste Christina på årets ungdomssamling 

den 17.-19. juni. Hun fortalte om sine opplevelser på en flott og inspirerende 

måte til laglederne, notatet hennes fra turen ligger vedlagt. 

 

2. Ungdomsgruppen i VT, status v/Truls Glittum 

Ungdomsgruppen i Vestfold har hatt 2 samlinger med henholdsvis 12 og 15 

besøkende. Ambisjonen er å samle ungdommer mellom 16 og 26 år i denne 

gruppen, og det innkalles snart til et nytt møte. De som har møtt frem hittil er 

fortrinnsvis ungdommer fra «hesteringen», men her er det rom for å få engasjert 

flere. VT trenger hjelp fra lagene med å få flere til å komme inn i 

ungdomsgruppen, samtidig som det er viktig at ungdommene selv allierer seg for 

å bli flere.  Det kom flere innspill fra laglederne, bl. a. å sette av et bord i 

stallkafeen forbeholdt ungdommene, komme i dialog med noen trenere for å la 

nye ungdommer få komme på stallbesøk, sørge for at det skjer noe i gruppen, 

planlegge turer til baner eller staller i Sverige m.m. Stokke kom med forslag om at 

ungdomsgruppen kunne ha «stand» førstkommende søndag på hestens dag 

v/Stokke Bygdetun, noe som det blir gjort et forsøk på å få til. 

 

3. Status web og facebook-sider v/Tor Martin Treff 

Tor Martin Treff har bistått Jarlsberg Travbane med oppdatering av 

hjemmesiden, særlig under JGP. VT ville gjerne høre lagenes mening om 

hjemmesiden, og hva som kunne gjøres i forhold til forbedringer. Lagene kom 

med innspill som at hjemmesiden ble mye bedre bare med å sjekke at all info var 

riktig, banerekorder er ikke blitt oppdatert siden 2014. Dessuten hadde det vært 

stor forbedring med nyheter rundt hver løpsdag, hvem som vant i de enkelte 

løpene, evnt med linker til resultatsiden. Når det gjaldt JGP, så burde det være 

mye mer offensiv info i forkant. Det må også legges kontaktperson for 

ungdomsgruppen og linker til relevante facebook- sider. 



 

Vestfold Travforbund 

4. Status om fotografering på travstevner v/Lilly A. Holje 

Under JGP sendte Lilly Holje bilder direkte til Tor Martin Treff og Maria Tverbak 

Widnes slik at de kunne legge dette direkte ut på facebook sider tilknyttet 

arrangementet. Hun har i tillegg tatt bilder på øvrige travstevner i år, og har 

allerede opparbeidet et stor arkiv med bilder.  

 

5. Ponnitravløp på DNT-TV 

Web siden for DNT-TV ble vist på prosjektor, der legges ponniløpene ut 

fortløpende. 

 

6. Høstkonferansen 8.-9. oktober, Skien 

Telemark Travforbund er vertskap for årets høstkonferanse. 

Innbydelse sendes ut om kort tid, med samme egenandel for deltakerne som 

Telemark har, kr. 1500,- pr. person i dobb.rom. Faktura sendes lagene i etterkant. 

 

7. Til start samlinger høsten 2016 

Mandag 3. oktober – kurs i foring og trening. 

Åpent for alle interesserte, teori uten hest. 

Mandag 17. oktober, samling for hester født 2015. 

Mandag 24. oktober, samling for hester født 2014, ustartede hester født 2013 er 

også velkomne. 

VT ønsker at ungdomsgruppen skal engasjere seg i å være 

sekretærer/medhjelpere under til start- samlingene. Ungdomsgruppen skal da få 

et gitt honorar for hver gang. 

 

8. Amatørmatchen på Årjäng søndag 28. august 

Det er bestilt buss, men det mangler fortsatt noen kusker som vil delta. Dette må 

komme på plass i løpet av uken, da det må meldes videre til Sverige innen 

20.aug. Fortløpende reservasjon av plass i bussen til det er fullt. Bussen tar 45 

passasjerer. Det blir krevd en egenandel på kr. 100,- 

 

9. Foreløpig regnskap ponnilandsleiren 2016 

Alle kostnader er ikke kommet inn ennå, men slik det ser ut nå vil 

ponnilandsleiren gå i 0,- hvis VT skyter inn kr. 90.000,- i stedet for 50.000,- 

 

10. Planlagte lagsaktiviteter høsten 2016 

– Stokke og omegn Travforening arrangerer hestens dag søndag 21. august på 

Stokke Bygdetun. 



 

Vestfold Travforbund 

Ungdomsgruppen utfordres til å stille på stand for å promotere seg og dele ut 

DNT effekter. 

- Lågen Travlag arrangerer lokalkjøring i løpet av september 

- I tillegg er det flere travlag som har egen lagskveld i forbindelse med 

løpsdager på Jarlsberg. 

VT ønsker å få meldt inn alle planlagte lokalkjøringer og hestens dag 

arrangementer innen 1. november for neste år. Dette for å kunne gi beskjed 

videre til DNT, slik at de kan få budsjettert utbetaling av tilskudd. 

Påminnelse om dette sendes lagene litt senere i høst. 

 

Laglederne kom med følgende innspill i sak 3 og 4: 

- Bilder er bra, det er med på å underbygge stevnet 

- -Engasjement må skapes, og sosiale media er et viktig verktøy. 

- -Facebook-side for Jarlsberg Travbane- kun JGP? Hva med ellers i 

året? 

- -En helhetlig informasjonsside mangler 

- -Hvorfor har ikke oppfølgning av hjemmesider blitt fulgt opp på 

flere år? 

- -Forslag til VT styret om å sette press på driftsstyret om å få 

hjemmesiden bedre innen 1. okt. Få i gang dialog om dette 

snarest. 

 

Andre temaer: 

- -Det nye driftsstyret kunne kommet og presentert seg, og fortalt 

litt om hvilke tanker de har for Jarlsberg Travbane på kort og lang 

sikt. 

 

Oppfølgning av sponsorer, og nye potensielle sponsorer: 

- -Viktig at administrasjonen kommer i dialog med sponsorer som 

kommer på banen i forbindelse med travlagenes kvelder for 

enkelte løpsdager. 

- -Innføre omvisning for sponsorene 

- -Tilby pakkeløsninger, som innebærer skiltreklame, sponsor for løp 

og evnt gratis   inngang under JGP. 

- -Evnt sette bort markedsføring og salg til profesjonelle folk, og 

betale provisjon for det. 

- Viktig at sponsorene blir fulgt opp på en måte som gjør at de føler 

seg verdsatt. 
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Eventuelt:  Sluttrapport hestegalla 2016 

Gallakomiteen la frem sin sluttrapport, se vedlegg. De ønsket å få 

lagenes synspunkt om de fremdeles ønsker at det skal arrangeres 

hestegalla i Vestfold, samtidig hadde de en del tanker om å endre 

rutiner ved påmelding. Først og fremst endring til et online 

billettsystem som gjorde prosessen mer oversiktlig for gallakomiteen. 

Dagens ordning gir utfordringer som dobbeltbooking, reservasjon uten 

å dukke opp og de som «har glemt» å melde seg på tydelig nok. Et slikt 

billettsystem koster litt mer, men forenkler hele prosessen. 

Overskuddet er tenkt å benyttes til noe slikt. Gallakomiteen tror det 

ideelle er å arrangere hestegalla en av de første helgene i mars til 

neste år, og booking av hotell o.l. må foretas tidlig på høsten i år. 

Travlagene bes derfor å komme med sin tilbakemelding på dette 

innen 5. september. 

 

 

24.8.2016/ Birthe Austevoll 


