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NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 19.9.2017 

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

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

Travforening), Thomas Rousalis (Horten Travforening), Morten Tidemansen 

(Tønsberg og Omegn Travforening), Hans Marius Schrøder (Larvik Travlag), Yngve 

Hansen (Sandefjord Travforening), og Siv M. Kittelsen (VT valgkomite). 

 

 

Saksliste 

1. Klubbhus 

Det var felles oppmøte ved den gamle dommerbua i hesteringen. Driftsselskapet 

hadde gitt signaler til VT at dette lokalet sto fritt til å benyttes av lagene, og 

eventuelle andre grupper tilknyttet Jarlsberg Travbane. Driftsselskapet kunne stå 

for oppussingskostnader mot at lagene pusset opp på dugnad.  

De fremmøtte syntes det var er bra tiltak, med et relativt fint lokale som burde 

være enkelt å pusse opp. Dette kan fungere som en «varmebu» på kjøredager, 

noe som kan bli et trivelig og sosialt tilskudd. 

Smart å installere en lås med kode, da behøver det ikke å «flyte» rundt med 

nøkler. VT må prøve å sette i gang en gruppe for å gjøre dugnad, og sender ut en 

henvendelse i den forbindelsen. Viktig at det er en «prosjektleder», og at det bør 

være dugnad en gang i uken. Det må lages en liste med rekkefølgebeskrivelse av 

hva som skal skje. Samtidig hadde det vært fint å høre med driftsselskapet om de 

kan sette i gang med vannledning med strøm og en gråvannstank. Det hadde 

også vært fint om det hadde vært lyd der borte, kanskje en kabel rett fra vekta? I 

tillegg bør det settes opp et TV på veggen med mulighet for å se bane-tv. 

Driftsselskapet ønsker muligens et serveringssted nummer to i hesteringen under 

JGP – dette er noe lagene må være innstilt på som gjenytelse. 

 

2. Hestegalla 2018 

Oseberg kulturhus er reservert 3. og 17. mars til neste år. Mest sannsynlig blir det 

lørdag 3. mars, da er det satt opp V75 på Drammen, og de fleste har mulighet til 

å rekke gallaen. Regnskapet for hestegalla 2017, sendes lagene når alle poster er 

gjort opp, men resultatet viser et foreløpig overskudd. 
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3. Banebidrag 

Holmestrandog Omegn Travforening kjenner ikke igjen beskrivelsen av sitt 

treningsanlegg ut fra de nye kategoriseringene og sender en klage som VT må 

styrebehandle og eventuelt videresende til DU-utvalget. Det er også betenkelig at 

Stokke og Omegn Travforenings treningsløype på Melsom er avfeid med kr. 0,-. 

Travsporten har lagt ned ganske store summer i forhold til opparbeidelse og 

dugnad av anlegget, og det er unaturlig at DNT avfeier et anlegg som tidligere har 

vært et undervisningssted for trav. Banebidrag ble en sak på DNTs landsrådsmøte 

i går, og er beskrevet i endelig protokoll VT 4 2017.  

   

 

4. Terminlisten 2018 

Terminlisten for Jarlsberg Travbane viser 44 kjøredager i 2018, dette er en dag 

opp i forhold til inneværende år, men det er lagt opp til noe mer fredagskjøringer 

i januar og februar og noe mindre fredager til høsten. VT oppfordrer lagene til å 

være tidlig ute med dato for sine lagsdager til neste år.  

 

 

 

5. Ungdomsmatch Jarlsberg – Forus 

Det skal arrangeres match mellom ungdomsgruppene på Jarlsberg og Forus i 

november. Aldersgruppen er mellom 15 og 26 år, og kuskene tas ut etter 

engasjement i de respektive gruppene uavhengig av lisenstype. Vi får besøk av 

Forusungdommene fredag 3. november på Jarlsberg, og skal arrangere et 

monteløp og et sulkyløp. Samtidig skal vi planlegge et sosialt opplegg med dem 

på fredag og, et stallbesøk på lørdag formiddag. Våre ungdommer drar til Forus 

helgen 18.-19. november, og da legges det opp til at flest mulig blir med på turen, 

ikke bare de som skal kjøre løp. På Forus blir det 2 sulkyløp, med 8 kusker fra 

Forus, 8 fra Jarlsberg og 8 fra Romme, som de har hatt kontakt med i en årrekke. 

Det blir mulighet til stallbesøk eller liknende for våre ungdommer når de er 

gjester på Forus. Neste møte i ungdomsgruppen er tirsdag 26. september, da skal 

dette planlegges nærmere.  

VT ønsker å rette en stor takk til travlagene for å bidra med økonomisk støtte til 

ungdomsløpene på Jarlsberg den 3. november. 
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6. BVT høstkonferanse lørdag 11. november på Jarlsberg Travbane. 

Høstkonferansen flyttes fra 28. oktober til 11. november grunnet to planlagte 

høstkonferanser samme dag. VT er vertskap for årets høstkonferanse. Etter et 

innspill fra Telemark, om å gjøre høstkonferansen rimeligere i år (evalueres på 

nytt neste år), så har vi kommet frem til å avholde denne på en dag på Jarlsberg 

Travbane, med innlagt felles lunsj. Som et tillegg på agendaen ønsket lagene litt 

informasjon rundt eiendomssituasjonen på Drammen Travbane.  

 

7. Sammenslåing av lag. 

Hva skjer når to lag slår seg sammen, eier man flere aksjer eller blir det regnet ut 

en prosentvis brøkdel? Laglederne ønsket å svar på dette før de fremlegger 

forslag om sammenslåing for sine medlemmer. VT kommer med et svar på dette 

på neste lagledermøte.  

Her er utdrag fra DNTs lov om travlag: 

 

§ 6.11 Sammenslåing av travlag 

(1) To eller flere travlag kan slå seg sammen når: a) de involverte travlag vedtar 

sammenslåing på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall, og b) de involverte 

travlagene gjentar vedtaket med 2/3 flertall på 24 ekstraordinær 

generalforsamling senest 6 måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling. 

(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på ordinær og ekstraordinær 

generalforsamling innkalles det til konstituerende møte i det nye travlaget hvor 

navn og lover vedtas og de valg som er nevnt i § 6.7 g). 

(3) Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent det 

sammenslåtte travlagets navn og lover. 

(4) Alle eiendeler, midler, anlegg og utstyr tilhørende lagene overføres til det nye 

laget. 

 

27.9.2017/ Birthe Austevoll 

 

 


