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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2018, DEN 18.9.2018 

 

 

Tid:  18.9.2018 kl. 17.30-19.00 

Sted:  Ungdomsbua, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Tone Næss, Truls s. Glittum, Lilly A. Holje og Linda Bø. 

Forfall: Tor Erling Johnsen og Rolf Roar Halvorsen. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE 

S 1-6/18             Godkjenning av protokoll 5/2018 

S 2-6/18             Hestegalla 2019 

S 3-6/18             Regnskap pr. 30.8.18 

S 4-6/18             Travskole/ponnikurs 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/18 Protokoll 5/2018 

 

Vedtak: 

Protokoll 5/2018, godkjennes.  

 

 

 

S 2-6/18 Hestegalla 2019 

Styret ønsker å høre med laglederne om de er positive til hestegalla neste år, 

før man planlegger dette videre. Aktuelle datoer er 16. februar eller 30. mars, 

da er det V75 kjøring på henholdsvis Jarlsberg og Drammen. Viktig å starte 

sponsorbeidet nå hvis det aktuelt. 

 

Vedtak: 

Styret vil i samarbeid med forbundssekretær sette i gang forberedelser til 

hestegalla 2019 hvis laglederne ønsker det. 

 

 

S 3-6/18 Regnskap pr. 30.8.18 

Siden lagene er forespurt om de kan gi økonomisk støtte til ungdomsbua, ville 

styret først ha en spesifisert kostnadsoversikt over dette. Samtidig ønsket de at 

forbundssekretær skulle undersøke alternative mulighetene for å søke tilskudd 
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til ponni- og ungdom via sparebankstiftelsen etc. Styret hadde ingen øvrige 

kommentarer vedrørende regnskap pr. 30.8.18. 

 

Vedtak: 

Forbundssekretær setter opp detaljert kostnadsoversikt for ungdomsbua 

hittil i år, og sjekker søknadsfrister og kriterier for støtte fra 

bankstiftelser. 

 

   

S 4-6/18 Travskole/ponnikurs 

Styret har sett på ulike alternativer for å kunne starte opp med 

travskoleaktiviteter i det små, uten de store kostnadene og for å kartlegge 

interessen. Løsningen er å arrangere kurs ved bruk av de lokale ponnikuskenes 

egne ponnier, i samarbeid med ponniinstruktørene i Vestfold. Ponnigruppen 

har sagt seg villig til å stille ponnier og personell til dette, slik at «nye» barn og 

ungdommer får muligheten til å prøve ut hva dette går ut på. Planen er å 

arrangere en rekrutteringsdag i første omgang der man kan informere om og 

tilby påmelding til kurs over en gitt periode.  

 

Vedtak: 

Styret v/Ingar Aarøe og ponnigruppen v/Monica Låhne planlegger dette 

videre sammen. 

   

 

Eventuelt Til start teorikurs 

Forbundssekretær har vært i kontakt med Knut Olav Dahl vedrørende å utvide 

det planlagte kurset i foring og trening av unghester med ytterligere 

kursholdere. Det ble ikke anbefalt å ha flere kursholdere innenfor samme tema, 

men Knut Olav Dahl skulle undersøke om de kunne få med seg en kursholder 

innenfor temaet skoing. 

 

Temakveld 

Ungdomsgruppen ønsker å arrangere en intern temakveld, med Vidar Hop og 

Lars Anvar Kolle som foreslåtte foredragsholdere.  

Styret oppfordrer lagene til å arrangere åpen temakveld med en 

foredragsholder i første omgang, men stiller seg positiv til å bistå eller 

arrangere en slik kveld hvis ikke lagene tar initiativet til det. 

 

  Landsrådsmøte 

I etterkant av forrige landsrådsmøte har laglederne fattet et skriv til DNT styret 

hvor de uttrykker sin misnøye over prosessen vedrørende fattet vedtak som 

omhandler sentral innmelding fra neste år. Der sto det at vedtaket skulle 

hemmeligholdes inntil forbundslederne var informert. I tillegg kom det frem at 

en fordelingsmodell skulle bygge på en kategorisering av baner i en A, B og C 

klassifisering. Forbundslederne uttrykte i brevet at de nå ønsket å sette ned 

foten og krevde dokumentasjon over tall og planer for hvordan dette vil endre 

sporten fremover. I tillegg ønsket de større grad av involvering i slike 

prosesser. 



 
 

 

Vestfold Travforbund Protokoll styremøte 18.9.2018 Side 3 

 

    Vestfold Travforbund 

 

Hjullaster 

Jarlsberg Travbane har inngått en leasingavtale på en ny hjullaster som 

kommer om en uke. Den gamle er benyttet som innbytte. Behovet har økt 

siden driftsselskapet har inngått brøyteavtale med Meny og parkeringsplassen. 

Dette til info. 

    

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:04.10.2018/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen:08.10.2018/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Tone Næss Lilly A. Holje 

 

 

 

 

 

 

                           Linda Bø                                                  Truls S. Glittum 

 


