
 

Vestfold Travforbund 

 

NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 23.4.2019 

Til stede:  
Ingar Aarøe (VT), Tone Næss (VT), Tor Erling Johnsen (VT), Truls S. Glittum (VT), Linda Bø 
(VT), Laila Thue (Lågen), Magnus Taanevig (Holmestrand og Omegn Travforening), Tina 
Gabrielsen (Horten og Omegn Travforening), Terje Sviland (Re Travforening), Arne 
Kristiansen (Stokke og omegn Travforening), og Yngve Hansen (Sandefjord Travforening). 
 
 
Saksliste 

S 1-LL2/19         Gjennomgang av saksdokumenter til DNTs generalforsamling 

Sakene i forslagsheftet ble gjennomgått, og lagene stilte seg stort sett enig med DNT styrets 

konklusjon i lovendringssakene. Det ble litt diskusjoner rundt valg, og særlig valg av leder. 

VT står likevel fast ved tidligere innsendt forslag til valgkomiteen rundt valg i DNT styret.  

 

 
S 2-LL2/19         Hestens Dag 2019 – status 
Det planlagte møtet torsdag 25. april utgår, ny dato for hestens dag møte blir mandag 29. 
april kl. 18.00. Innkalling sendes ut i kveld. Alle lag må stille med minst 6 personer hver som 
kan hjelpe til, liste over tiltenkte funksjoner sendes med innkallingen. Det er pr. i dag 
kommet inn 4 sponsorer, men det kom frem på møtet at flere av lagene stilte seg positive til 
å sponse hestens dag. Tone Næss setter opp en foreløpig tidsplan som sendes ut i forkant og 
må fastsettes mest mulig på mandag. Hun kontakter også Dag Aashammer og avtaler 
nærmere ang. lykkehjulet og evnt. NRs markedsavdeling.  Ingar Aarøe sjekker hvor vi kan 
låne griller, og ber Monica Låhne om å lage et skriv ang. påmelding til kurs for 
ponnitravskole. Tina Gabrielsen kontakter Vidar Kalnes ang. Gjengangeren, og Ingar Aarøe 
har avtalt med en skribent i Tønsbergs Blad. Forbundssekretær har laget et utkast til 
programmet, som arbeides videre med. Hun skal også kontakte Richard Ekhaugen som 
planlegger sommerturne på travarrangementer, og Knut Olav Dahl for hestens dag effekter.  
Når det gjelder oppstalling, er det viktig med bokslister og nummerering av ekvipasjene, vi 
må også ha en briefing med dem før stevnestart.  
 
Eventuelt: 
Lagene ønsket at det ble sendt ut innkalling i bedre tid, særlig ved møter som omfattet 
«større saker». Det var også et ønske om å kalle inn Ingolf Herbjørnrød, ved enkelte 
lagledermøter for å kunne få relevant info og komme med innspill til DNT styret.  
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