
 

Vestfold Travforbund 

 

NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 13.11.2018 

Til stede: Ingar Aarøe (VT), Tone Næss (VT), Linda Bø (VT), Rolf Roar Halvorsen (VT), Tor 

Erling Johnsen (VT), Magnus Taanevig (Holmestrand og Omegn Travforening), Tina 

Gabrielsen (Horten og Omegn Travforening), Bjørn Duestad (Re Travforening), Arne 

Kristiansen (Stokke og omegn Travforening), Anders Magne Låhne (Tønsberg og 

Omegn Travforening) og Yngve Hansen (Sandefjord Travforening). 

 

Saksliste 

S 1-LL4/18          Orientering fra arbeidsutvalget v/Tor Erling 

Tor Erling Johnsen redegjorde for arbeidet som er utført av nedsatt gruppe vedtatt på 

generalforsamling 12.3.2018. Arbeidet gjelder utredning av dagens eierstruktur for Vestfold 

Trav Holding AS, der Vestfold Travforbund eier 100 % av aksjene. Vedtaket ble på 

ekstraordinær generalforsamling 21.6.2018 omgjort til følgende:  

a) Dagens eierstruktur for Vestfold Trav Holding beholdes uendret. 

b) Arbeidsgruppen som har gjennomgått dagens eierstruktur og historikken i forhold til 

denne fortsetter sitt arbeide med å beskrive saksgang og historikk, og legger dette frem som 

en orienteringssak for lokallag og forbundsstyre. 

Vedtaket anses heretter som utført, og redegjørelsen følger vedlagt. 

 

S 2-LL4/18          BVT Høstkonferanse, evaluering 
Selve høstkonferansen var ok. Når det gjaldt revidert avlsplan for kaldblods, ser man i 
forhold til dagens TGN at infoen på høstkonferansen kunne vært enda bedre. Nå er dette 
ute til høring i lag og forbund, noe som er positivt. BVT kunne gjerne diskutert mer rundt 
Norsk Trav og de forestående omorganiseringsplanene. Sak som ble sendt videre til DNT 
angående anmodning om regional organisering av sentral sport og at regionen ønsket å 
tilgodeses med en stor andel av totalisatorkjøringene også etter avvikling av Drammen 
Travbane ble møtt med noe kritikk fra DNT.  
 

  

S 3-LL4/18          Status ungdomsgruppen v/Linda 

Jarlsbergs ungdomsgruppes leder Linda Bø, fortalte om turen til Forus for å delta i 

ungdomsmatch, og returmatchen her på Jarlsberg. Hun sa også litt om kommende 

aktiviteter, det er bl.a. planlagt voltekurs for ungdommene med Lars Anvar Kolle. De har 

blitt kontaktet av ungdomsgruppen på Klosterskogen som gjerne vil delta på aktiviteter 

sammen med oss, så det vurderes å invitere både dem og ungdomsgruppen i Drammen. 



 

Vestfold Travforbund 

S 4-LL4/18          Hestens dag 2019 v/Ingar Aarøe 

Vestfold Travforbund ønsker å arrangere hestens dag på Jarlsberg Travbane sammen med 

lokallagene. Foreløpig dato er lørdag 4. mai. Det settes opp en komitè med representanter 

fra styre og lag. Info og planlegging rundt dette igangsettes over nyttår. 

 

S 5-LL4/18          Ponniløp før stevnestart 

Vestfold Travforbund reagerer på at DNT støtter forslag fra IMG og NR om at ponniløpene 

skal kjøres senest kl. 18.00 på hverdager, noe laglederne sa seg enig i. VT sender brev til DNT 

styret om dette, se vedlegg. 

 

S 6-LL4/18          Generalforsamling 2019 

Dato for VTs generalforsamling 2019 er ikke fastsatt ennå, informasjon sendes ut senere. 

 

S 7-LL4/18          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. Prisnivå som i fjor, det arbeides 

med gjennomgang av programmet. 

 

Eventuelle saker: 

Utbygging på Jarlsberg Travbane 

Tønsberg kommune har gitt restriksjoner på alt areal som ligger inntil Semslinna, noe som 

medfører at ingen byggesaker vil bli behandlet før veien er vedtatt, se vedlegg. 

Lysanlegget på rettstrekket 

Det er veldig mørkt på den delen av rettstrekket som ligger langs bekken, rett etter brua. Er 

det mulig å sette opp ekstra lampe der? VT undersøker dette og kommer med 

tilbakemelding. 

 

20.11.2018/ Birthe Austevoll 


