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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2018, DEN 13.11.2018 

 

 

Tid:  13.11.2018 kl. 17.30-19.00 

Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Tone Næss, Linda Bø,  

Tor Erling Johnsen og Rolf Roar Halvorsen. 

Forfall: Lilly A. Holje og Truls S. Glittum. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE 

S 1-7/18             Godkjenning av protokoll 6/2018 

S 2-7/18             Hestegalla 2019 

S 3-7/18             Evaluering ungdomskuskematcher v/Linda 

S 4-7/18             Hestens dag 2019 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-7/18 Protokoll 6/2018 

 

Vedtak: 

Protokoll 6/2018, godkjennes.  

 

 

 

S 2-7/18 Hestegalla 2019 

Det er planlagt å arrangere hestegalla lørdag 16. februar 2019 på Quality Hotel 

Oseberg. Salen har kapasitet på opptil 250 gjester, og det legges opp til en litt 

mer intim galla, med levende musikk som spiller opp til dans i lokalet etterpå.  

Forbundssekretær har vært i kontakt med eventbyrået, som vil komme tilbake 

med oppsett og ansvarsfordeling for arrangementet. Tidspunkt for hestegallaen 

ble bestemt å være kl. 20.00. Tone Næss, Ingar Aarøe og forbundssekretær 

møtes neste uke for å komme i gang med sponsorarbeidet så raskt som mulig.  

 

 

Vedtak: 

Forberedelsene fortsetter som beskrevet. 

 

 



 
 

 

Vestfold Travforbund Protokoll styremøte 13.11.2018 Side 2 

 

    Vestfold Travforbund 

S 3-7/18 Evaluering ungdomskuskematcher v/Linda 

De ungdommene som dro til Forus helgen 6.-7. oktober var: Linda Bø, Jørn 

Ivar Eilertsen, Tomas Pedersen, Andrea Emilie Frednes, Helena Meland, 

Christina Sophie Myklebust, Amalie Ødegård, Veronica Sletsjø, Emilie Larsen 

og Julie Skjoldal. Ungdommene samlet seg i 3 biler, reiste nedover og ankom 

Stavanger lørdag ettermiddag/kveld. Søndag var det fellestur til Kjetil 

Djøseland og Geir Gudmestad. Løpene på Forus gikk søndag kveld, her ble det 

noen «trange» situasjoner som gjorde at flere fikk løpet sitt ødelagt. 

Med bakgrunn i dette ville dommerne på Jarlsberg gjerne snakke med 

ungdommene i forkant og vise løpene fra Forus. Alle som deltok i 

kuskematchen på Jarlsberg 2. november var derfor oppe i dommertårnet før 

løpene. Dette medførte eksemplarisk kjøring og gode tilbakemeldinger fra 

fornøyde dommere i etterkant. Jarlsbergungdommer som kjørte løp denne 

dagen var: Jørn Ivar Eilertsen, Lars Fredrik Kolle, Helene Kolle, Linda Bø, 

Amalie Ødegård, Tomas Pedersen, Josefine Eilertsen, Andrea Emilie Frednes 

og Celine Solberg Akselsen. Christine Sophie Myklebust’s hest var strøket, 

men hun var sporty og stilte opp til klargjøring av taco i ungdomsbua i stedet. 

 

 

Vedtak: 

Løpene i ungdomsmatchen ble vunnet av vår egne Linda Bø, og svenske 

Emma Lindkvist. Begge fikk utdelt gavesjekk på kr. 5.000,- fra Stokke og 

Omegn Travforening. 

 

   

S 4-7/18 Hestens dag 2019 

VT ønsker å arrangere hestens dag på Jarlsberg Travbane med hjelp fra lagene. 

Styret finner en dato (foreslår lørdag 4. mai), og lager rammen rundt det. 

Ønsker samtidig å slå dette sammen med en rekrutteringsdag for planlagt 

påmelding til ponnitravskole/kurs. 

 

Vedtak: 

  Forbundssekretær undersøker om datoen passer. 

 

 

 

Eventuelt Ungdomsbua 

Det sendes ut regnskap til lagene, med ny henvendelse på søknad om tilskudd 

til ungdomsbua. 

 

 

  Ungdomsgruppen 

Ungdomsgruppen planlegger et voltekurs med Lars Anvar Kolle. I den 

forbindelse dukket det opp spørsmål om det er lov å filme med drone når 

starten går i noen ordinære løp? Dette skulle benyttes i kursøyemed.  

Forbundssekretær sjekker med Frank Skarsholt og Øystein Dale. 
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  Starttidspunkt ponniløp 

VT styret diskuterte og var sterkt uenig i DNTs beslutning om å støtte IMG og 

NRs forslag til avvikling av ponniløp senest kl.18.00. Ponnitravet må etter 

hvert vises aksept ved å løftes inn i travstevnene. Løpene burde helst vært 

avviklet til faste tidspunkt f.eks etter 1.løp. Ponniløpene skulle også vært vist 

på Rikstoto Direkte.  Hvis det tar for mye tid, kunne de i hvert fall vist 

oppløpet. Styret utarbeider et skriv, som i første omgang sendes Buskerud og 

Telemark for å høre om de ønsker å stille seg bak det. Sendes deretter DNT 

innen neste styremøte. 

 

Vedtak: 

Styret utarbeider skriv om denne saken til DNT styret. 

 

 

Dagens eierstruktur for Vestfold Trav Holding AS 

Tor Erling Johnsen redegjør for nedsatt gruppes arbeid i påfølgende 

lagledermøte. 

 

   

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:26.11.18/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 28.11.18/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Tone Næss Rolf Roar Halvorsen 

 

 

 

 

 

 

 

                           Linda Bø                                                  Tor Erling Johnsen 

 


