
 

Vestfold Travforbund 

 

NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 18.4.2018 

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

Tor Erling Johnsen (VT), Lilly A. Holje (VT), Linda Bø (VT), Magnus Taanevig 

(Holmestrand og Omegn Travforening), Tina Gabrielsen (Horten Travforening), Terje 

Sviland (Re Travforening), Malin Skarsholt (Re Travforening), Arne Kristiansen (Stokke 

og omegn Travforening), Beate Holmstrøm (Tønsberg og Omegn Travforening), Hans 

Maruis Schrøder (Larvik Travlag) og Yngve Hansen (Sandefjord Travforening). 

 

 

Saksliste 

S 1-LL1/18          Gjennomgang og forberedelser til DNTs generalforsamling 21. april 

Sakspapirene til DNTs generalforsamling ble gjennomgått. 

S 2-LL1/18          Evaluering hestegalla 2018 

Det mangler fortsatt noen bilag for årets arrangement, men som det ser ut pr. nå virker det som om 

årets hestegalla vil gå i balanse. 

 

S 3-LL1/18          Hestegalla 2019 – synspunkt fra lagene 

Årets hestegalla viser nedgang i antall påmeldte, men det er kommet positive tilbakemeldinger på 

maten. Lagene hadde en del kommentarer til hestegalla som at man måtte forsøke få med media 

rundt arrangementet. Sponsorene burde vært presentert bedre og intervjutiden kunne blitt 

forlenget med et minutt eller to. Samtidig burde det vært representanter tilstede for samtlige 

sponsorer. Kunne man laget en showpakke der man kunne kjøpe enten middag m/show, eller kun 

show? Det var 18 års grense for å delta i år, men 20 års aldersgrense for å gå i baren – dette må 

komme tydeligere frem til neste år.  

 

S 4-LL/18            Amatørmatchen på Jarlsberg 4.mai – lagene må melde fra om kusker 

De lagene som ikke hadde meldt inn sine amatørkusker, ble oppfordret om å gjøre dette snarest.   

 

S 5-LL/18            Høstkonferanse 2018 – synspunkt fra lagene 

Etter litt diskusjon frem og tilbake ble lagene enige om at det var helt ok å holde høstkonferanse 

over en dag. Lokaliteter var ikke avgjørende, men agendaen er viktig, selv om den også er hva vi gjør 

den til.  



 

Vestfold Travforbund 

S 6-LL/18            Hestens Dag arrangementer 2018       

Tønsberg og Omegn Travforening – 30. september på Jarlsberg Travbane 

Stokke og Omegn Travforening – 19. august på Bygdetunet i Stokke         

Det ble diskutert om lagene kunne tenke seg å arrangere hestens dag sammen med Vestfold 

Travforbund på Jarlsberg Travbane, lagene ble bedt om å diskutere dette, og komme med 

tilbakemelding til VT. 

 

Eventuelle saker:  

Nedsatt gruppe oppnevnt på VTs generalforsamling 

Tor Erling Johnsen er VTs representant i gruppen. 

Sponsorpleie i regi av Jarlsberg Travbane 

Tandemkjøring må sees på som et stort pluss for å pleie eksisterende og nye sponsorer.  

Profilering/reklame på bygget ut mot veien (inngangspartiet) 

Det viser seg å være vanskelig å få til reklameskilt ved inngangspartiet, og enda vanskeligere å få 

reklame på bakveggen til veien ved hesteringen. Mange tiltak krever også søknad om fasadeendring. 

Er det mulig å ha flagg m/logo langs veien? 

Ungdomsbua 

Styret jobber med å finne løsning på å finne en voksen person til å ha det overordnede ansvaret for 

salg og betjening i ungdomsbua under travkjøringene. De har muligens fått tak i en foresatt fra 

ponnigruppen. Horten og Omegn Travforening ønsker å bidra med salgsvarer i ungdomsbua.  

Ungdomsgruppen 

Ungdomsgruppen arbeider med å få i gang et nytt dugnadstiltak til V75 og JGP stevner. De ønsker å 

dele ut «goodiebager» med diverse innhold som henges på boksdøren til samtlige startende hester 

på større travstevner.  

 

  

30.4.2018/ Birthe Austevoll 


