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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5 – 2018, DEN 21.8.2018 

 

 

Tid:  21.8.2018 kl. 18.00-20.10 

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. 

I S 8-5/18 deltok i tillegg driftsstyret og administrasjonen med Terje Sviland, 

Trond Øen, Øystein Dale og Tore Sten Hansen. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE 

S 1-5/18 Godkjenning av protokoll 4/2018 

S 2-5/18 Travskole v/Ingar og Tone 

S 3-5/18 Amatørmatch og busstur Årjäng 26/8 

S 4-5/18 Ungdomsmatcher høsten 2018 

S 5-5/18 Ungdomsbua – søke økonomisk støtte fra lag 

S 6-5/18 Ponnitreninger høsten 2018 

S 7-5/18 Til start høsten 2018 

S 8-5/18 Agenda landsrådsmøte 23/8 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-5/18 Protokoll 4/2018 

 

Vedtak: 

Protokoll 4/2018, godkjennes.  

 

 

 

S 2-5/18 Travskole v/Ingar og Tone 

Det har ikke skjedd noe mer i planlegging av travskole-tiltak siden forrige 

styremøte. Derfor ønsker de først og fremst å avtale en dato for brainstorming 

med ponni- og ungdomsrepresentantene i Vestfold. 

 

Vedtak: 

Ingar Aarøe og Tone Næss stiller på møte i ungdomsgruppen, som ble 

vedtatt å finne sted torsdag 30. august. 

 

 



 
 

 

Vestfold Travforbund Protokoll styremøte 21.8.2018 Side 2 

 

    Vestfold Travforbund 

S 3-5/18 Amatørmatch og busstur Årjäng 26/8 

Det er 12 norske kusker som er starterklært i de to amatørløpene på Årjäng 

førstkommende søndag. I tillegg er det rundt 35 påmeldte på bussen. Bussen 

har avreise fra Jarlsberg kl. 11.00, med retur fra Årjäng kl. 20.00. Rolf Roar 

Halvorsen og forbundssekretær deltar på turen. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

   

S 4-5/18 Ungdomsmatcher høsten 2018 

Jarlsbergs ungdomsgruppe er invitert med inntil 8 kusker til å delta på 

kuskematch sammen med ungdommer fra Forus og Dalatravet på Forus 

søndag 7. oktober. Planen er å fylle opp et par biler og reise innom Sørlandet, 

som har V75 lørdag 6. oktober, på veien til Stavanger. Hjemreise blir snarest 

etter løpene søndag. 

Returmatch for Forus ungdommene på Jarlsberg, blir enten fredag 2. eller 

søndag 25. november. I stedet for ett montéløp, og ett sulkyløp som i fjor, 

satses det heller på to sulkyløp i år. Dette utfra signaler fra Forus, da de kun 

har 3 montéryttere i denne kategorien. Den foretrukne dagen er fredag 2. nov.  

 

Vedtak: 

Forbundssekretær avtaler videre med sportssjef Tore Sten Hansen. 

 

   

S 5-5/18 Ungdomsbua – søke økonomisk støtte fra lag 

Det har vært en del kostnader i forbindelse med rørlegger og elektrikerarbeid 

grunnet innstallering av vann og nytt kjøkken i ungdomsbua. Hittil i år har 

dette beløpt seg til ca. kr. 125.000,- og VT ser seg nødt til å søke lagene om 

økonomisk støtte. Nå fremstår imidlertid ungdomsbua som et hyggelig og 

anvendelig lokale som kan benyttes av alle lag som er tilknyttet forbundet.  

    

Vedtak: 

Forbundssekretær sender ut forespørsel til lagene om økonomisk støtte. 

 

 

S 6-5/18 Ponnitreninger høsten 2018 

Ordinære ponnitreninger arrangeres annenhver uke i oddetallsuker f.o.m. 

onsdag 29. august, t.o.m. onsdag 12. desember. 

Tone Næss var VTs representant under hestens dag på Stokke Bygdetun, der 

hun bl. a. delte ut infoskriv om høstens ponnitreninger på Jarlsberg. Hun 

opplevde dog at det hadde vært enklere å selge inn et konsept med så og så 

mange ledige plasser på ponnitrening. Styret diskuterte dette og undret på om 

det kunne vært mulig å arrangere ett eller flere kurs for nye personer ved leie 

av privateide ponnier i Vestfold/evnt å leie ponnier fra f.eks. Klosterskogen til 

å lage kurs? Det kunne vært et interessant prøveprosjekt å annonsere for et 

slikt kurs for å føle på interessen. VT kunne stått ansvarlig sammen med våre 

lokale instruktører. Kanskje også våre egne ponnikusker ønsker å hjelpe til på 
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kurset. Dette kunne blitt annonsert under Tønsberg og Omegn Travforenings 

hestens dag arrangement på Jarlsberg den 30. september.  

   

  Vedtak: 

  Ingar Aarøe kontakter ponniinstruktørene i VT for videre planlegging.  

 

 

S 7-5/18 Til start høsten 2018 

  Høstens til start samlinger blir tirsdag 23. oktober for åringer, og  

  tirsdag 16. oktober for toåringer og eldre. 

Kurs i foring og trening torsdag 27. september. I den forbindelse kom det opp 

ønske om å få inn en ekstra foredragsholder, slik at kurset fikk et nytt element 

for året. Ønskelig med en trener utenfor Vestfold-regionen. Det finnes nok av 

dyktige trenere i regionen, men det er alltid interessant å høre på noen 

«utenfra». 

 

  Vedtak: 

  Forbundssekretær kontakter aktuelle foredragsholdere til kurset. 

 

 

S 8-5/18 Agenda landsrådsmøte 23/8 

I forbindelse med det forestående landsrådsmøte torsdag 23. august, er det 

enkelte saker som også berører også driftsselskapet. Derfor deltok også 

representanter fra administrasjonen og driftsselskapet på Jarlsberg Travbane 

ved denne saken på styremøtet. Hovedsakelig gjelder dette sak i forbindelse 

med organisering i travsporten, og opprettelse av det nye selskapet Norsk Trav 

AS. Dette selskapet er underlagt DNT, og det er ønskelig at all 

løpsutskrivning, innmelding og starterklæring skal overføres til sentral 

sportsavdeling Norsk Trav AS, fra og med neste år.  

Det er ennå uklart hvilke endringer dette innebærer for vår sportssjef, og for 

Jarlsbergs del så vil disse nye restriksjonene kunne føre til en del utfordringer 

mellom drift og eiendom, bl. a. når det gjelder samhandling.  

 

  Vedtak: 

VT styret og driftsstyret er enige om at det er for mange uklarheter rundt 

det som kan gå mot en gradvis sentralt styrt sport, og fraråder løsninger 

som kan skape unødvendig uro. 

 

 

Eventuelt Anmodning fra VT om sammenslåing av travlag  

VT styret ser positivt på sammenslåing av Sande Travselskap og Holmestrand 

og Omegn Travforening, og gir sin anmodning til dette. 

 

 

  BVT Høstkonferanse 20.-21. oktober 

Arrangeres i regi av Buskerud Travforbund på Quality Hotel Grand Kongsberg 

helgen 20.-21. oktober, med konferanse på lørdag og DNTs nye 

tillitsmannskurs på søndag. 
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  Ungdomssamling Starum 4.-7. oktober 

Vestfold Travforbund har anledning til å sende 3 deltakere til samlingen som i 

år er et samarbeid mellom DNT, Øvrevoll Galopp og Norges Rytterforbund. 

Jarlsbergs ungdomsgruppe bistår med å finne interesserte deltakere. Kursavgift 

på kr. 1500,- + reisekostnader må dekkes selv, men deltakerens travlag og VT 

oppfordres til å bidra økonomisk. Påmeldingsfrist er 10. sep. 

 

  Ponnilotteri – svar fra DNT 

DNT syntes innspill til lotteri i ponniløp, som gjennomføres på Bornholm i 

Danmark var en gøyal ide men anbefaler ikke dette med å spille på 

barn/vinneren her i Norge. Da er det «trå varsomt» regelen som gjelder.  

 

    

Møte i nedsatt gruppe vedrørende eierstruktur i Vestfold Trav Holding  

Tor Erling Johnsen og de øvrige personene i nedsatt gruppe avholder møter 

slik at de kan opplyse om status i arbeidet på neste lagledermøte den 18. sep. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:06.09.18 /Birthe Austevoll 

Ingen merknader til protokollen:07.09.18/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Tone Næss Tor Erling Johnsen 

 

 

 

 

 

 

                Rolf Roar Halvorsen                                        Truls S. Glittum 

 


