
 

Vestfold Travforbund 

NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 18.4.2016 

Til stede: Ingar Aarøe (VT), Elisabeth Kværne (VT), Truls S. Glittum (VT), Anette Talbot (VT/Sande 

Travforening), Lilly A. Holje (VT), Knut Engen(Holmestrand og Omegn Travforening), Ingolf 

Herbjørnrød (Lågen Travlag), Hans M. Schrøder (Larvik Travlag), Thomas Rousalis (Horten 

Travforening), Brede Frostad (Horten Travforening), Anders Magne Låhne (Tønsberg og Omegn 

Travforening), Terje Sviland (Re Travforening),  Hanne Fadum (Stokke Travforening).  

Saksliste 

1. Forberedelser og gjennomgang av forslagshefte for DNTs generalforsamling 

Forbundsleder Ingar Aarøe, som også sitter 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 bør fremmes er representasjon utfra prosentvise delegater som 

gjenspeiler antallet medlemmer i et forbund og ikke dagens ordning hvor hvert eneste lag kan stille 

med en person.  

Når det gjaldt valg av personer til styret i DNT, besluttet laglederne å støtte valgkomiteens 

innstilling. Laglederne ønsket å fremme forslag om Ingar Aarøe inn i DNTs valgkomite i stedet for 

vara til valgkomiteen. De stilte seg dessuten undrende til hvorfor Per Erik Hagen ikke var 

representert i avlskomiteen lenger. Ingar Aarøe fikk i oppdrag å spørre lederen av avlskomiteen om 

bakgrunnen for dette. 

2. Eventuelt 

Horten og omegn Travforening har sendt inn spørsmål til VT styret angående prosessen videre 

vedrørende publikumsfasiliteter, byggeperiode, planer og om reguleringen behøver å innebære et 

gigantprosjekt med leiligheter i mange etasjer eller om man skal 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 vil alle parter være representert for å kunne gi svar. 

 

Laglederne derimot ønsket ikke å vente så lenge, hvis det er påbegynt en prosess som påløper 

kostnader med regulering, prosjektering, og søknad(er) så må en redegjørelse komme for dette 

innen utgangen av april. Dersom de ikke får slik informasjon vil de at en evnt. prosess vedrørende 

områderegulering skal stanses inntil videre. Deretter krever de å få være delaktig i åpne prosesser 

vedrørende videre fremdrift i byggeplanene i og rundt Jarlsberg Travbane.  Det skal også legges opp 

til at travlagene gis tid å invitere til medlemsmøter i samme spørsmål for så å komme med innspill til 

prosessen. 

Tilbakemelding til styret i drift og eiendom, samt fastsetting av dato for åpent møte følges opp av 

forbundsleder. 

 

20.4.2016/ Birthe Austevoll 


