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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5 – 2016, DEN 4.7.2016 

 

Tid: 4.7.2016 kl. 18.00-21.00. 

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Elisabeth Kverne, Tor Martin Treff, Truls S. 

Glittum, Lilly Anine Holje og Anette D. Talbot. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-5/16 Protokoll styremøte 4/2016        

S 2-5/16 Status ungdomsgruppen 

S 3-5/16 Informasjon fra ungdomssamlingen v/Christina Myklebust 

S 4-5/16 Jarlsberg Grand Prix 2016 

S 5-5/16 Status seniorlunsj 

S 6-5/16 Tema for høstkonferansen 

S 7-5/16 Vennskapsmatch Årjäng 28.august 

S 8-5/16 Til start høsten 2016 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

 

S 1-5/16 Protokoll styremøte 4/2016 
 

Vedtak: 

Styreprotokoll 4/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-5/16 Status ungdomsgruppen 

Truls S. Glittum informerte litt om status i ungdomsgruppen, og hadde noen 

tanker om opplegget videre. Han mente det viktigste var at ungdommene selv 

kommer med forslag til hva de vil gjøre og hvordan de vil ha det, slik at vi ikke 

overstyrer dem med våre ideer. Han følger opp ungdomsgruppen etter ferien. 

 

Vedtak: 

Neste steg for ungdomsgruppen må være å få flere ungdommer. 

 

  

S 3-5/16 Informasjon fra ungdomssamlingen v/Christina Myklebust 

Christina Myklebust var eneste deltaker fra Vestfold på årets ungdomssamling 

som ble arrangert på Forus den 17.-19. juni. Hun møtte godt forberedt til 

styremøtet og fortalte om hva hun hadde opplevd på ungdomssamlingen med 
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    Vestfold Travforbund 

stor entusiasme. Det var ca 50 ungdommer som deltok på samlingen, mange av 

dem var fra Dalatravet i Sverige, og naturligvis var også Rogaland godt 

representert. Christina har deltatt ved tidligere anledninger også, og dette var et 

like godt og inspirerende arrangement som tidligere.  

 

 Vedtak: 

 Ungdomssamlinger er utelukkende positivt for dem som får delta, og dette 

er noe vi må fortsette å oppfordre de unge til å delta på. VT inviterer 

Christina til å informere om dette på lagledermøte den 15.august. 

 

  

S 4-5/16 Jarlsberg Grand Prix 2016 

Styret i Vestfold Travforbund har ingen andre oppgaver under JGP enn å være 

vertskap for inviterte hesteeiere i teltet nede, samt dele ut premier på 

seremoniplass i de løp som forbundet er naturlige representanter for. Styret 

ønsker at samtlige representanter skal ha på seg et navneskilt hvor det står 

«Jarlsberg Travbane», forbundssekretær sjekker med banen hvorvidt de har noe 

slikt liggende eller ei. Hvis ikke kjøpes det inn av forbundet. 

Lilly A. Holje skal være fotograf under JGP stevnet, og Tor Martin Treff skal 

oppdatere Facebook og hjemmesiden kontinuerlig med resultater fra hvert løp. 

Ponnigruppen har ikke takket hverken ja eller nei til å ha kiosk i hesteringen 

ennå, dette er i så fall noe de må organisere selv. 

Reklameplakatene for JGP har kommet, forbundssekretær sender ut mail til 

lagene med oppfordring om å henge dem opp og gjøre oppmerksom på at de må 

hentes på banen. 

  

Vedtak: 

  Tilbakemelding om hvem som ønsker å være verter i hesteeier-teltet, sendes 

fortløpende til forbundssekretær. 

 

 

S 5-5/16 Status seniorlunsj 

 Gunnar Eirik Flåten har vært i kontakt med Gunnar Gjelsås vedrørende 

seniorlunsjen. Begge ønsket imidlertid å utsettes dette til etter ferien, vi finner 

en dato for dette på styremøtet i august. 

 

 Vedtak: 

 Seniorlunsj settes opp på sakslisten for styremøtet i august. 

 

 

 

S 6-5/16 Tema for høstkonferansen 

 Styret diskuterte ønskede tema for høstkonferansen i oktober, og ble enige om å 

videreformidle dette til Telemark Travforbund som er årets arrangør. Tema som 

Trav 2020, er noe DNT oppfordrer forbundene til å ha med. Dette er det greit å 

få en høring på fra lagene i god tid i forkant. Ellers er det ønskelig med en 

konferanse hvor man ikke bare lytter, men hvor salen er med i debatter. 
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Vedtak: 

 Styret videresender sine synspunkt til Telemark Travforbund. 

 

S 7-5/16 Vennskapsmatch Årjäng 28.august 

 Forbundssekretær bestiller buss til arrangementet, deretter sendes det ut ny info 

til lagene, der de må melde inn hvilke amatørkusker som skal delta. Viktig med 

god info, og forhåpentligvis full buss. Alternativt kan vi fylle opp bussen med 

ponnigruppen. Kanskje noen ønsker å melde til ponniløp samme dag. 

 

 Vedtak: 

            Info sendes lagene og prop. for ponniløp sendes ponnigruppen for 

videreformidling. 

 

  

 

S 8-5/16 Til start høsten 2016  

Det skal være en samling for 2014 årgangen, og en for 2015 årgangen. I tillegg 

skal det være et teoretisk kurs. Datoene er ikke fastsatt ennå. 

 

Vedtak: 

VT styret informeres om datoene når disse foreligger. 

  

  

 

Eventuelt Kuskeintervjuer 

 Styret ønsker å sende en henstilling til DNT, vedrørende kusker som blir 

intervjuet. VT ønsker at DNT skal sette press på trenerforeningen om å 

oppfordre samtlige kusker om å ta av seg både hjelm og briller under intervjuer. 

   

 

 

Frist for merknader til protokollen: 9.8.2016/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 9.8.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Gunnar Eirik Flåten Elisabeth Kværne 

 

 

 

 

Tor Martin Treff Truls S. Glittum 

 


