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NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 5.6.2018 

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), Morgan Sannes (Sande Travselskap), Tina 

Gabrielsen (Horten Travforening), Bjørn Duestad (Re Travforening), Arne Kristiansen 

(Stokke og omegn Travforening), Andrea Sletsjø (Lågen Travlag),  Beate Holmstrøm 

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

Hansen (Sandefjord Travforening). 

 

 

Saksliste 

S 1-LL2/18          Valg øvrige selskaper 

VT sendte ut valgkomiteens innstilling til valg i øvrige selskaper med svarfrist fra lagene innen 1. juni. 

Det kom ikke inn noen kommentarer fra lagene, derfor anser valgkomiteen at det er enstemmighet 

rundt dette. Det har vært generalforsamling i samtlige selskaper i dag, mens det vil være 

generalforsamling i Vestfold Trav Holding den 18. juni. Lagene oppfordres til å svare på mail på at 

det gis fullmakt til forbundsleder til å avgi Vestfold Travforbunds stemme ved valg på 

generalforsamlingen. 

S 2-LL2/18          Status fra nedsatt gruppe oppnevnt på VTs generalforsamling 

Magnus Taanevig presenterte gruppens arbeid og status pr. i dag. Gruppen har allerede gjort et 

grundig og betydelig arbeid, noe som ble berømmet fra de fremmøtte. Diskusjonen gikk derimot til 

konsekvensene av dette igangsatte arbeidet i forhold til hvordan DNT har signalisert at de synes at 

dagens organisering i VT er tilfredsstillende, mens endringer rundt eiersitsen vil være et negativt 

signal. Signalet er i korte trekk at DNT ikke vil gå inn i forhandlinger med VT i form av garantier rundt 

utvikling av området, før det er klarert hvordan resultatet av dette generalforsamlingsvedtaket 

ender. Etter litt diskusjoner frem og tilbake, kom det ønske fra flere lag om å kalle inn til 

ekstraordinær generalforsamling for å stemme på nytt over generalforsamlingsvedtaket som kan 

føre til stans i utviklingen så lenge det pågår. De fremmøtte ønsket imidlertid at gruppens arbeid 

skulle fullføres uavhengig av hva resultatet ville bli.  

 

S 3-LL2/18          Amatørmatchen 2018 

Etter en kort oppsummering over amatørmatchen på jarlsberg i år, der vi ikke lyktes å fylle mer enn 
ett løp, kom det mange gode innspill fra lagene for hvordan man kunne holde liv i amatørmatchen 
videre, bl.a: se på løpsutskrivningen og at lagene kunne gå sammen og tildele mer i penge- og 
gavepremier til hesteeierne. Lagene stilte seg positive til at VT plukker ut amatørkuskene utfra et 
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rulleringssystem fra neste år og de ønsket at VT skulle se på muligheten til at matchen også kunne 
utvides til å gjelde ponnikuskene.  
 

S 4-LL2/18          Oppropsbrev til lokale politikere 

Styret forklarte at VT vil utarbeide et brev som tillegg til oppropet, som skal legges ved. Dette brevet 

skal inneholde litt mer spesifisert antall over hester og antall årsverk i Vestfold, og skal signeres av 

lagleder og forbundsleder før lagene sender dette videre til sine lokale politikere. 

 

Eventuelt Travskole 

Styret takket for innspill fra et lag som oppfordret VT til å se på muligheten til å starte travskole på 

Jarlsberg Travbane. Styret forklarte at de ønsker å se litt mer på rekrutteringstiltak med hester for 

ungdommene, siden etablering av en travskole vil være en økonomisk utfordring for driftsselskapet.  

De forklarte at de hadde planer om å ha en «brainstorming» sammen med ungdomsgruppen, som 

siden ville presenteres for lagene. De fremmøtte ønsket å få tilbakemelding med kostnadsoversikt 

over både dette tiltaket og en travskole. 

Nytt kjøkken i ungdomsbua 

Styret ønsker å kjøpe nytt kjøkken til ungdomsbua, og viste frem et tegnet forslag på dette. 

Kostnad på dette inkl. hvitevarer er estimert til ca. kr. 30.000,- i tillegg tilkommer kostnader 

til graving og etablering av vann inn til ungdomsbua. VT håper at noen av lagene kan bidra 

økonomisk til nytt kjøkken. 

  

07.06.2018/ Birthe Austevoll 


