
 

Vestfold Travforbund 

NOTAT FRA LEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 15.3.2016 

Til stede: Ingar Aarøe (VT), Gunnar Eirik Flåten (VT), Truls S. Glittum (VT), Anette Talbot (VT), Lilly A. 

Holje (VT), Walter Brynhildsen (JT AS), Øystein Dale (JT AS), Knut Engen(Holmestrand og Omegn 

Travforening), Øyvind Bjerkadal (Lågen Travlag), Hans M. Schrøder (Larvik Travlag), Thomas Rousalis 

(Horten Travforening), Rolf Roar Halvorsen (Tønsberg og Omegn Travforening), Terje Sviland (Re 

Travforening), Morgan sannes (Sande Travforening), Martine Skarsholt (Stokke Travforening), Geir 

Flåten (Stokke Travforening).  

Saksliste 

1. Gjennomgang og orientering av saker fra stormøtet med Norsk Rikstoto den 2/3 

               Ingar Aarøe, Øystein Dale, Walter Brynhildsen og Geir Flåten deltok på stormøtet med NR 

               den 2. mars. De uttrykte skuffelse over at stormøtet ble viet så mye tid på gjennomgang av  

               allerede utsendte forhåndsdokumenter. Men når det gjaldt mer inngående forklaringer på 

               hva som var tenkt i forbindelse med inndeling av regioner og praktisk styring av disse, så 

               kom det ikke noen utdypende beskrivelser av det. Men budskapet besto i at NR ønsker å  

               overta driften av alle banene og legge disse direkte inn i NR, dvs. avvikle alle lokalt eide og  

               styrte driftsselskaper. Videre ønsker NR å overta styring av all løpsutskrivning fra DNT og 

               travbanene. DNT derimot der for seg å overta alle eiendommer av verdi, avvikle lokalt eier- 

               skap og styring, deretter avvikle driftsselskapene og legge driften inn som en del av  

               forbundene (tilbake til 80-talls modellen).  

               NR føler seg presset i forhold til departementet når det gjelder fornyet konsesjon, og er  

               bekymret for at hestespillet i fremtiden blir underlagt Norsk Tipping.  Den store trusselen NR  

               kommer med overfor baner og driftsselskaper understrekes med rett til å kjøre travløp, altså 

               fornyet konsesjon eller ei i tillegg til kontroll over terminlisten. 

               I forkant av dette møtet ble de fire foreslåtte forbundene i vår region samlet for å drøfte  

               de utsendte dokumentene. De fire foreslåtte er: Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark. 

               De utarbeidet en 5 punktliste som ble direkte overlevert til Jan Petter Sissener, styreleder i 

               NR. De 5 punktene er: 

              * Den videre drift forankres i DNTs rådgivende og vedtaksføre organer. 

              * Avslutt all debatt omkring eiendom i bero inntil hovedstrategi for fremtidstravet er på  

                 plass. 

              * Hovedstrategien må sikre flest mulig norske arrangementer i fremtiden (ikke lokalbaner 

                  for Sverige). 

              * Alt materiell som er sendt ut peker på alle ledd i travet unntatt NR – hvorfor? 

              * Arbeidet krever styringsgrupper, arbeidsgrupper og størst mulig åpenhet i arbeidet  

                 fremover. 

 

2. Hva mener lagene i Vestfold rundt de foreslåtte endringene fra NR? 

              Lagene stiller seg undrende til hvordan NR presenterer sine synspunkter uten at det er lagt  

              opp til demokratiske innspill og prosesser i saker som nødvendigvis berører norsk travsport 

              i så stor grad. Det virker som om NR benytter seg av tiden vi er inne i med et DNT som for 



 

Vestfold Travforbund 

              øyeblikket forbereder seg til generalforsamling og det kan komme til å bli endringer i styret. 

              Samtidig har NR dårlig tid, makt og ny konsesjonsbehandling står på programmet. Travet må  

              nok forvente at det vil bli endringer i fremtiden, men vi må kreve at vi får grundige og  

              skikkelige prosesser rundt dette. Samtidig må vi ha et DNT som er sterkt nok til å gå i takt  

              med NR, slik at de heller kan samarbeide.  Lagene i Vestfold Travforbund ønsker at  

              forbundsleder tar med seg de fremkomne tilbakemeldingene til møtet med Landsrådet den 

              6. april, og stiller seg samtidig bak den utarbeidede 5 punktlisten fra ØBVT.   

 

3. Eventuelt 

Lagene i Vestfold ønsker påvirkning helt inn i driftsselskapet, og har etterlyst muligheter for 

dette gjennom valgkomiteen til forbundet. Disse innspillene må først behandles i VT styret 

etter at de har fått konstituert seg, men det ble gitt en kort forklaring til lagene om hvordan 

modellen for selskapsstruktur i Vestfold allerede ivaretar en del av dette: Vestfold 

Travforbunds styre bestemmer hvilke 5 styremedlemmer som skal sitte i styret i Vestfold 

Trav Holding AS. Vestfold Trav Holding AS styrer datterselskapene Jarlsberg Travbane AS, 

Jarlsberg Trav Eiendom AS (travbanen) og Jarlsberg Travbane eiendom AS (Toyotabygget).  

Når deg gjelder toveis kommunikasjon mellom forbund og driftsstyre, så er det opp til lag og 

forbund å invitere DS til sine ledermøter for å kunne diskutere og få svar.  

 

 Referat fra generalforsamling i VT ble etterlyst, men her er det også slik at den nye styret må 

først få konstituert seg og ferdigbehandle saker som kom opp på GF før referatet blir sendt. 

 Når det gjelder ponnilandsleiren, så er gruppen rundt dette veldig godt i gang med 

forberedelsene, men de er avhengig av å få med seg rundt 60 personer som kan stille opp på 

dugnad lørdag og søndag under arrangementet med alt fra serveringshjelp til nattevakter. 

Lister over bemanningsbehov blir sendt ut til lagene med oppfordring til å melde seg som 

frivillig. 

 

 

 

 

 

  

 

16.3.2016/ Birthe Austevoll 


