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NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 15.11.2016 

Til stede: Ingar Aarøe (VT), Elisabeth Kværne (VT), Truls S. Glittum (VT), Lilly A. Holje (VT), 

Magnus Taanevig (Holmestrand og Omegn Travforening), Thomas Rousalis (Horten 

Travforening), Rolf Roar Halvorsen (Tønsberg og Omegn Travforening), Bjørn Duestad (Re 

Travforening), Geir Flåten (Stokke og omegn Travforening), Morgan Sannes (Sande 

Travselskap), Yngve Hansen (Sandefjord Travforening) og Ingolf Herbjørnrød (Lågen Travlag). 

Fra drifts- og eiendomsselskapene stilte: Arne Herberg, Øystein Dale, Walter Brynhildsen, 

Trond Øen, Tone Næss, Terje Sviland, Tor Erling Johnsen og Ole Anton Langedrag. 

Saksliste 

1. Ny komite for hestegalla, 11/3-17 

Oseberg er allerede booket for å arrangere hestegalla lørdag 11. mars 2017. Ny 

gallakomite må på plass så fort som mulig, og flere kandidater ble foreslått. VT 

styret kontakter disse med en generell forespørsel. 

 

2. Jarlsbergs ungdomsgruppe, status 

Ungdomsgruppen har begynt å bli etablert i Vestfold, det er oppnevnt 

kontaktpersoner i gruppen og det er planlagt nok en quiz-kveld før jul. Rett over 

nyttår planlegges det foredrag med fokus på laktatmåling i trening av travhester. 

Det er også planlagt en monté- og kuskematch mellom ungdommene på 

Jarlsberg og Forus i 2017. Horten og Omegn Travforening har dessuten overført 

kr. 20.000,- i støtte direkte til ungdomsgruppen konto. Dette var veldig positivt 

mottatt og det er ungdomsgruppen selv som skal komme med innspill til hvordan 

pengene skal benyttes.  

 

3. 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. 

Saken er videresendt til landsrådsmøte den 23.11.16, og fikk støtte av laglederne 

og styret i VT. Men det ble bestemt at saken skulle trekkes fra sakslisten på 

landsrådsmøtet, i stedet skulle den sendes direkte til avlskomiteen for utredning 

og svar, dette for å unngå omveier.  

 

4. Markedsføring/salg/sponsordager 2017 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 
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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.  

 

5. 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, se vedlegg. 

Dagens publikumsområde er til behandling hos kommunen vedrørende ny 

reguleringsplan, og det jobbes parallelt med interessenter som kan bli fremtidige 

leietakere i dette området.   

 

 

Eventuelt 

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. 

 

        Travlagene i Vestfold ønsker en årlig agenda for møte med nytt driftsstyre: 

        1. Total omsetning, herunder også baneomsetning 

        2. Antall besøkende evt. snitt pr. løpsdag 

        3. Antall sponsorer evt. sponsorinntekter 

         4. Antall løp 

        5. Antall startende hester 

        6. Samkjørt sak/ønske fra lagene 

Det var også et punkt om en eller flere spesifikke «hjertesaker» som lagene enes     

om, skulle formidles nytt driftsstyre. Denne gang var det utbedring/grusing 

hestering som opptok lagene, og det kom flere innspill rundt dette. 

  

29.11.2016/ Birthe Austevoll 


