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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2018, DEN 5.6.2018 

 

 

Tid:  5.6.2018 kl. 18.15-19.00 

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 1-4/18             Godkjenning av protokoll 3/2018 

S 2-4/18             Travskole 

S 3-4/18             Lotteri til inntekt for ponni 

S 4-4/18             Forberedelse til lagledermøte 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-4/18 Protokoll 3/2018 

 

  Vedtak: 

Protokoll 3/2018, godkjennes.  

 

 

S 2-4/18 Travskole 

Det har kommet et innspill fra Horten og Omegn Travforening vedrørende 

oppstart av travskole på Jarlsberg Travbane. Styret har fått signaler fra andre 

baner som driver travskole at dette er et tiltak som kan føre til underskudd for 

driftsselskapet. Styret har derfor prøvd å tenke ut alternative løsninger, og har 

vært i kontakt med ungdomsgruppen hvor det har vært diskutert noen 

forsiktige tanker rundt anskaffelse av hester som er tilgjengelig for 

ungdommer som ønsker å trene og kjøre hest, men ikke har tilgang til egen.  

Ideen er at disse hestene også kan benyttes ved tandemkjøring for sponsorer. 

Hesten må stå hos en trener, og det må være avtalt med faste ungdommer som 

har det daglige ansvaret. Når det gjelder kostnader i forhold til oppstalling og 

andre utgifter så bør det lages noen føringer og et budsjett. Det må også 

kartlegges hvorvidt lagene er interessert i å støtte et slikt tiltak. 

 

Vedtak: 

Ingar Aarøe og Tone Næss følger opp dette i samråd med 

ungdomsgruppen.  
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    Vestfold Travforbund 

 

S 3-4/18 Lotteri til inntekt for ponni 

Styret har mottatt innspill på et opplegg for lotteri hvor inntektene tilgodeses 

ponnigruppen på Bornholm Travbane i Danmark. Styret synes dette var en 

artig vridning for å kunne tjene penger til ponni, men føler at dette er noe som 

heller bør oversendes DNT i forhold til lovlighet og gjennomføring av 

liknende i Norge. 

 

Vedtak: 

Styret oversendes forslaget til DNT for videre uttalelse. 

 

   

S 4-4/18 Forberedelse lagledermøte 

Styret ønsker å sette sak 2, før sak 1 på lagledermøtet. Magnus Taanevig skal 

presentere midlertidig status i arbeidet rundt nedsatt gruppe som ser på 

eierstrukturen rundt aksjene i Vestfold Trav Holding AS.  

   

 

Vedtak: 

  Forberedelse til lagledermøte blir som beskrevet over. 

 

 

       

 

Eventuelt Nytt kjøkken til ungdomsbua  

Forbundssekretær har tegnet et forslag på nytt kjøkken til ungdomsbua. Dette 

presenteres på lagledermøte med ønske om økonomisk støtte.  

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 13.6.18/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen 14.6.18/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Tone Næss Tor Erling Johnsen 

 

 

 

 

                Rolf Roar Halvorsen                                        Truls S. Glittum 

 


