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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2018, DEN 22.5.2018 

 

 

Tid:  22.5.2018 kl. 18.30-21.30 

Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Rolf Roar Halvorsen, Tone Næss, Tor Erling Johnsen,  

Truls s. Glittum, Lilly A. Holje og Linda Bø. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE 

S 1-3/18             Godkjenning av protokoll 1/2018 og 2/2018 

S 2-3/18             Opprop til politiske miljø – hva gjør vi? 

S 3-3/18             VT’s valgforslag for styreverv i øvrige selskaper 

S 4-3/18             Amatørmatchen Jarlsberg og Årjäng 

S 5-3/18             Banebidrag 2018- fordeling av fripostbeløp 

S 6-3/18             Hestens dag arrangementer 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-3/18 Protokoll 1/2018 og 2/2018 

 

  Vedtak: 

Protokoll 1/2018 og 2/2018, godkjennes.  

 

 

S 2-3/18             Opprop til politiske miljø – hva gjør vi? 

Oppropet som ble signert under DNTs generalforsamling, skal spres til 

politiske miljøer rundt om i landet. Forbundene har valgt ulike måter å spre 

dette på ettersom hva som har passet best. Det er imidlertid viktig å tillegge 

dette noe lokalt innhold, slik at det appellerer til mottakeren. 

Styret ønsker å kunne sette fokus på de ulike tiltak travet driver med i 

forhold til barn og ungdom. I tillegg burde antall hester og årsverk lokalt i 

Vestfold kartlegges. Dette er dog en krevende jobb der man trenger bistand. 

 

Vedtak: 

Styret henstiller til hestesportens sekretariat for næringsutvikling og 

samfunnskontakt til å hjelpe med å finne antall hester og årsverk i 

Vestfold. Deretter lages et forslag som signeres av forbunds- og lagleder, 

der lagene oppfordres til å videresende lokale politikere med oppropet 

som vedlegg,  
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S 3-3/18             Valg i Vestfold Trav Holding AS  

VT’s valgforlag for styreverv i Vestfold Trav Holding ser slik ut: Tone Næss 

(ny), går inn som styremedlem for Walter Brynhildsen og Linda Bø (ny) går 

inn som 2. vara. Det foreslås gjenvalg på nestleder Ingar Aarøe, styremedlem 

Tor Erling Johnsen og varamedlem Rolf Roar Halvorsen. Leder Arne 

Herberg og styremedlem Ole Anton Langedrag er ikke på valg. 

      

Vedtak: 

VT ber om at lagene gir sine tilbakemeldinger vedrørende valg innen 

fredag 1. juni. 

 

   

S 4-3/18             Amatørmatchen Jarlsberg og Årjäng 

Det lyktes ikke å fylle feltene til to amatørløp dette året, og man var derfor 

tvunget til å tildele kun 6 plasser til våre amatører i det ene løpet som kunne 

arrangeres. Utvelgelsen ble foretatt utfra innmeldte kusker fra de lagene med 

høyest medlemsantall. Dette resulterte i at lagene Lågen og Sande ikke fikk 

med sine representanter. Disse lagene vil imidlertid får førsterett på 

returmatchen i Årjäng i august. Styret diskuterte muligheten til å fortsette å 

holde liv i amatørmatchen, men å tenke i nye baner for eventuelt å kunne 

kombinere med ponnikuskematch i tillegg. Stimulerende tiltak for å få 

hesteeierne til å melde hestene sine ble også diskutert, bl. a. høyere 

fullføringspremie, løpsutskrivning som amerikanerløp eller poengløp, eller i 

form av inngangsbilletter til JGP til samtlige startende hester. 

Når det gjelder returmatchen søndag 26. august, så er det breddetrav i Årjäng 

denne dagen med stevnestart kl. 11.00. Det betyr et det blir avreise kl. 06.30 

med buss fra Jarlsberg Travbane.  

 

Vedtak: 

Forbundsekretær sender en henvendelse til Årjängsamatørene 

vedrørende muligheten for å få til en ponnikuskematch, og evnt om de 

har ponnier for utlån. 

 

S 5-3/18             Banebidrag 2018- fordeling av fripostbeløp 

Styret står fritt til å fordele et fripostbeløp på kr. 15.000,- i banebidrag for 

2018, og fordeler på lik linje som i fjor med kr. 5.000,-  til hver av lagene 

Holmestrand, Lågen og Larvik.  

 

Vedtak: 

     Fripostebeløpet fordeles som beskrevet over. 

 

  

S 6-3/18             Hestens dag arrangementer 

Det skal arrangeres to Hestens Dag arrangementer i år. Det første er på 

Bygdetunet i Stokke søndag 19. august, og det andre er på Jarlsberg 

Travbane søndag 30. september. Sistnevnte er det Tønsberg og Omegn 
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Travforening som er arrangør for. Styret i VT stiller gjerne på stand under 

arrangementene.  

 

Vedtak:  

Styret stiller seg positiv til å representere under Hestens dag 

arrangementene. 

 

 

Eventuelt Søknad fra Tønsberg og Omegn Travforening til hestens dag 

Vestfold Travforbund ønsker å støtte ungdomsløpet under Hestens Dag – 

arrangementet til Tønsberg og Omegn Travforening med kr. 5.000,-  

 

  Møte i nedsatt gruppe 

Generalforsamlingsvedtaket som innebærer at en nedsatt gruppe ser på 

muligheten til å tilbakeføre VTs aksjer i VTH til lagene, kan i verste fall skape 

stillstand i utviklingen av Jarlsberg. Derfor bør det vurderes å innkalle til 

ekstraordinær generalforsamling for å få en avklaring på dette. Saken vurderes 

på neste lagledermøte. 

 

Lotteri til inntekt for ponni 

Styret har mottatt en ide for å skaffe ekstrainntekter for ponnigruppen via et 

lotteri. Dette er noe som praktiseres på Bornholm i Danmark. Tas opp igjen på 

neste styremøte. 

 

Travskole 

Oppfordring fra et lag om å se på travskole på Jarlsberg, tas opp igjen på neste 

styremøte. 

 

Ungdomsbua 

Styret har fått positive svar fra en voksen person som kunne tenke seg å ha et 

overordnet ansvar for servering i ungdomsbua i samarbeid med ponni- og 

ungdomsgruppa. Det er viktig å ha ungdomsbua betjent alle dagene under JGP. 

Når det gjelder søppel utenfor ungdomsbua, må det gis beskjed til 

administrasjonen om rutiner for tømming. 

 

Ungdomsgruppa 

Bestilling av nett med logo iverksettes, slik at disse kan pakkes og distribueres 

under årets JGP. 

 

Frist for merknader til protokollen: 5.6.18/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 5.6.18/Birthe Austevoll 

 

 

 

Ingar Aarøe Tone Næss Tor Erling Johnsen 

 

 

                Rolf Roar Halvorsen                                        Truls S. Glittum 


