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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2017, DEN 19.9.2017 

 

Tid:  19.9.2017 kl. 17.00-19.00 

Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Rolf Roar Halvorsen, Truls S. Glittum og 

Lilly Anine Holje. 

Forfall: Tor Martin Treff. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-4/17          Protokoll styremøte 3/2017 

S 2-4/17          Hestegalla 2018 

S 3-4/17          Til start høsten 2017 

S 4-4/17          Ungdomsgruppen 

S 5-4/17          Ponnitreninger 

S 6-4/17          Terminliste 2018 

S 7-4/17          BVT Høstkonferanse 

S 8-4/17 Regnskap pr. 31.8.18 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-4/17 Protokoll styremøte 3/2017 

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 3/2017 godkjennes. 

 

 

 

S 2-4/17 Hestegalla 2018 

VT har holdt av lørdag 3. mars og lørdag 17. mars på Oseberg til neste år. 

Terminlisten er så vidt vi vet ikke endelig, derfor kan det være lurt å ha to 

alternative datoer. Den foreløpige terminlisten viser V75 på Drammen den 3. 

mars, og Momarken den 17. mars. Jarlsberg skal ha V75 den 24. februar, men 

det er siste helgen i vinterferien, så den vil vi helst unngå. VT ønsker å få med 

seg damegruppa i gallakomiteen i tillegg til forbundsleder og 

forbundssekretær. Primus motor Thomas Rousalis har lovet å være behjelpelig 

også denne gangen. Det vil holdes egne møter i gallakomiteen etter hvert. 

 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 
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S 3-4/17 Til start høsten 2017 

Åpent møte om trening og foring ble gjennomført tirsdag 5. september, også 

dette året var det meget bra fremmøte. Det skal være til start samling for hester 

født 2015 og eldre torsdag 21. september, og til start samling for (både gamle 

og nye) hester født 2016 torsdag 26. oktober. Fellestrening for hester født 2016 

er ikke planlagt ennå, men legges til årsskiftet. Forbundssekretær jobber videre 

med dette. 
 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 4-4/17 Ungdomsgruppen 

VT ønsker at ungdommene etter hvert selv kan bidra til å «dra i gang» egne 

samlinger, da det forhåpentligvis vil føre til økt aktivitet i ungdomsgruppen. 

VT har imidlertid arbeidet med å få i gang en cup mellom ungdomsgruppene 

på Jarlsberg og Forus, og har i samarbeid med DNT kommet frem til følgende 

datoer for inneværende år. Fredag 3. november inviteres Forusungdommene til 

Jarlsberg, der vi har fått tildelt ett monteløp, og et sulkyløp. For ikke å ligge 

under premieskalaen til øvrige løp denne dagen, samt å kunne tildele 2000,- i 

fullføringspremie, måtte VT henvende seg til lagene om økonomisk støtte. 

Lagene responderte med å si ja til dette umiddelbart og har tilsammen støttet 

tiltaket med kr. 41.000,- Aldersgrensen for å kjøre skal være mellom 15 og 26 

år, og uttak blir tatt av den enkelte ungdomsgruppe. Antall ryttere og kusker, 

samt regelverk for poengberegning er ikke bestemt ennå. Det må i tillegg 

planlegges et sosialt opplegg for Forus ungdommene på lørdag, og det er 

kanskje naturlig å planlegge stallbesøk, dette er noe som skal diskuteres på 

neste ungdomssamling. Lørdag 18. november er det kveldskjøring på Forus, 

og da inviteres Jarlsbergs ungdomsgruppe til Forus, for returmatch i cup`en. 

Det blir sannsynligvis lagt opp til et «studiebesøk» på dagtid lørdag, men dette 

vil det komme mer info om etter hvert.  

 

 

Vedtak: 

Styret ønsker å takke lagene for deres velvillighet for å gi økonomisk 

støtte til cup’en mellom ungdommene på Forus og Jarlsberg. 

 

 

 

S 5-4/17 Ponnitreninger 

Treningene startet opp igjen onsdag 16. august, og går ca. annenhver onsdag 

frem til jul. Det er kommet til 4-5 nye lisenstakere, ponnigruppen vokser og 

det er gøy å være med. 

 

 

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 
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S 6-4/17 Terminliste 2018 

Terminliste for 2018 viser totalt 44 kjøredager på Jarlsberg Travbane, fordelt 

på 5 V75 dager, 1 V75 E, 1 V76, 26 V65 kvelder, 4 ordinære lunsjtrav og 7 

franske lunsjtrav. 

I forhold til tidligere år er det noe mer kjøringer i januar og februar, mens det 

er litt nedgang på fredagskjøringer om høsten. 

 

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 

 

   

S 7-4/17 BVT Høstkonferanse 

Grunnet to høstkonferanser på samme dag, flyttes BVT høstkonferanse til 

lørdag 11. november på Jarlsberg Travbane. 

Foreløpig agenda for høstkonferansen er hovedsakelig satt opp med de tre 

sakene som er DNTs innspill til saker på lagenes høstkonferanse. Det er 

organisasjonsstruktur driftsselskaper, oppdretterpremier og 

organisasjonsutvikling foreningsdelen; sentralforbundet/forbund/lag. VT styret 

ønsket at informasjon rundt eiendommen på Drammen Travbane også ble satt 

opp på agendaen, dette må tilrettelegges sammen med forbundsledere og 

forbundssekretærer i de øvrige forbundene. VT styret ønsker å avholde 

konferansen oppe i UT-rommet, og spise lunsj nede i kafeteriaen. De ønsket  

også å sjekke lydkvaliteten på UT-rommet, og innhente tilbud på lydanlegg 

hvis dette ikke var tilfredsstillende. 

   

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

 

S 8-4/17 Regnskap pr. 31.8.17 

 

  Vedtak: 

  Styret tok regnskap pr. 31.8.17 til orientering.  

 

 

 

 

 

Eventuelt Brev fra Håkon Moe 

VT har mottatt et brev fra tidligere forbundsleder Håkon Moe, der han bl.a. 

uttrykker misnøye rundt utførelsen av enkelte av VT styrets oppgaver.  Brevet 

ble lest opp og styret diskuterte innholdet. VT styret kan ikke se at de 

oppgavene som Håkon Moe beskriver ikke er fulgt opp og ønsket Ingar Aarøe 

og forbundssekretær skriver et svar til ham. 
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Ledig Trenerstall som er utlyst 

Innkomne søknader er ikke behandlet. Trenere på banen har tidligere hatt 

fortinn ved å bytte stall internt. Det er driftsstyret som avgjør hvem som får 

leie den nye stallen. 

 

Trenermøter 

VT styret ønsker å videreformidle til driftsstyret at de synes at minst 2 

representanter fra driftsstyret bør til enhver tid møte sammen med trenerne 

minst en gang i måneden. Dette for å ivareta og forebygge eventuelt misnøye 

ved leietakerne på banen.  

 

Kvartalsrapporter 

VT styret er gjort kjent med at driftsselskapet har for øyeblikket bedre 

økonomi enn forventet. Dette er positivt og det er viktig at man også 

informerer om hvilke tiltak som er utarbeidet, f.eks. ved innføring av 

kvartalsrapporter. 

 

Representanter i DS 

Det har tidligere vært et ønske om at minst 2 representanter fra VT burde vært 

inne i driftsstyret, noe som fremdeles er aktuelt. 

 

Representanter fra DNT i DS 

DNT ønsker å innføre minst 2 lovfestede representanter inn i hvert 

driftsselskap, en med lokal tilknytning, og en som ansettes av DNT med 

gjennomgående representasjon på alle styremøter. 

 

Fra landsrådsmøte 18.9.17: 

 Det er 4 forbund som ikke har ungdomsgruppe, de andre er i gang. 

 Det vil fra neste år innføres forbundsvis representasjon på 

generalforsamlingen.  

 DNT ser på muligheten til å gi mer støtte til de som reiser fra Nord-

Norge ved generalforsamlingen. 

 Innspill fra 5 forbund vedrørende misnøye rundt årets tildeling av 

banebidrag: 

5. Innspill fra forbundene 

Forbundsleder Ole Ødegård hadde spilt inn en sak fra forbundene, 

herunder Hedmark, Buskerud, Vestfold og Østfold. Saken omhandlet ny 

kategorisering i forbindelse med banebidrag (DU-midler). Det føles feil 

med den nye kategoriseringen – enkelte lag får ikke penger med den 

nye ordningen, og det ble bedt om en begrunnelse for fastsettelsen av 

kategoriseringen.  

 

Styremedlem Elin Bergseth – også medlem av DU-utvalget, opplyste 

om styrets vedtak i fjor der det ga utvalget i oppgave å redusere antall 

banekategorier til 5. Hovedgrunnene var at det skulle innføres klare 

definisjoner på kategorikravene samt at man kunne gi mer der 

aktiviteten var bra/på vei opp – spisse tildelingen – belønne etter 

aktivitet.  



 
 

 

Vestfold Travforbund Protokoll styremøte 19.9.2017 Side 5 

 

    Vestfold Travforbund 

Bergseth poengterte at årets tildeling dessuten inneholdt et tilleggsbeløp 

til forbundene der deres lag kan søke om midler. Bergseth viste også til 

anleggskontaktsamlingen i april og viktigheten av at kontakten og 

forbundet gjør en jobb med dette. Det var ett forbund (MNTF) som 

klarte å overholde fristen for innsending av rapporter i år. 

 

Enkelte forbund tok deretter opp enkeltsaker der tildelingen hadde falt 

uheldig ut. Det ble videre fremsatt ønske om at forbundene skulle få 

tilskuddet for deretter å fordele selv. 

 

Styreleder Weum avrundet saken med å be forbundene sende 

forslag på hvordan man ønsker ordningen med banebidrag til 

organisasjonssjef Tore Kristiansen. Innspillene gjennomgås på 

neste landsråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 27.9.2017/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 27.9.2017/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Gunnar Eirik Flåten  Truls S. Glittum

  

 

 

 

 

             Rolf Roar Halvorsen                                                Lilly A. Holje 

 


