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NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 22.1.2019 

Til stede:  
Ingar Aarøe (VT), Tor Erling Johnsen (VT), Truls S. Glittum (VT), Rolf Roar Halvorsen (VT), 
Linda Bø (VT), Laila Thue (Lågen), Morgan Sannes (Holmestrand og Omegn Travforening), 
Tina Gabrielsen (Horten og Omegn Travforening), Terje Sviland (Re Travforening), Geir Lerbo 
(Stokke og omegn Travforening), Beate Holmstrøm (Tønsberg og Omegn Travforening) og 
Morten Haakestad (Sandefjord Travforening). 
 
Saksliste 

S 1-LL1/19         Valg DNT 

Re Travforening trekker tidligere forslag på Malin Skarsholt som kandidat til DNT styret. Hun 

har etter betenkningstid valgt å ikke stille seg villig som kandidat på nåværende tidspunkt. 

Nytt forslag fra Re Travforening er Torstein Grande fra Midt-Norge, som har sagt seg villig til 

å kunne foreslås som kandidat til DNT styret. Laglederne drøftet sine syn på hva de ønsker 

fra et DNT – styre, og var stort sett meget skeptisk til dagens signaler om tilrettelegging for 

en konsernmodell innenfor travorganisasjonen. Grunnet denne skepsisen ønsket 

flesteparten av lagene og styret å fremme Trond Olav Salte som leder, gjenvalg på Ingolf 

Herbjørnrød, Torstein Grande som ny og Espen A. Schem som 1.vara. 

S 2-LL1/19          Hestegalla 2019 – status 
Laglederne fikk oppdatert status for hestegalla 2019. Viktig at de videreformidler til sine 
medlemmer viktigheten av å melde seg på arrangementet fortløpende. Det er bedre for VT 
som arrangør med god flyt i påmeldingene. I år har arrangementet begrenset plass inntil 
250 personer, og det er kun 1/3 påmeldte til nå. Fremdrift for hestegalla fortsetter som 
planlagt, så tas det en ny evaluering sammen med laglederne i etterkant av arrangementet. 
 
S 3-LL1/19         Hestens Dag 2019 – status 
Laglederne ble informert om planene rundt hestens dag. Det skal være et arrangement 
rettet mot barnefamilier og ungdommer. Arrangementet har varighet på ca 2-3 timer, og 
det planlegges et program for det som skal foregå i løpsbanen. Der vil det være bl. a. 
hesteparade, ponniløp, montéløp, sulkyløp m/ungdom, og ulike hesteshow med andre 
hestesportsgrener. Parallelt med dette vil det på publikumsplass befinne seg 
ponniridning/kjøring, puss og stell av ponni/hest (for publikum), ponni m/føll, hovslager som 
presenterer skoing m.m. I tillegg vil alle hestesportsklubber kunne ha stand på plassen, og 
det vil være mulighet for å se på Ulf Thoresen samlingen, toalettbesøk, kjøp av mat, 
hesteutstyr m.m. 
 

24.1.2019/ Birthe Austevoll 


