Årsmelding og regnskap for

JÆREN TRAVKLUBB

Årets kaldblodshest, Fjellrypa med Per Arvid Erga

Foto: Charlotte Steine

2014

Saksliste for årsmøte i Jæren Travklubb
på Bryne Kro & Hotell fredag 30. Januar 2015 kl 19.00

1.

Godkjenning av saksliste og innkalling.

2.

Valg av dirigent, referent.

3.

Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen.

4.

Årsmelding 2014.

5.

Revidert regnskap 2014.

6.

Medlemskontigenten 2016.
Styrets forslag kr 300,- for enkelt medlem og familie medlemskap fra kr 500,-

7.

Godtgjørelse styret 2014: Leder:
Øvrige styremedlemmer og 1 vara:

8.

Innkomne forslag.

9.

Valg på:

a.

3 styremedlemmer for 2 år.

b.

3 varamedlemmer til styret.

c.

Leder og nestleder til styret

d.

1 revisor for 2 år og 1 varamedlem for revisor for 1 år.

e.

1 medlem av valgkomiteen for 3 år og 1 varamedlem for 1 år,

10.

Orientering fra Rogaland travforbund og Forus Trav AS.

kr 5000,kr 2000,-

ÅRSMELDING 2014
2014 har vært Jæren Travklubbs 56. driftsår. Klubben har 327 medlemmer,
inklusive fem æresmedlemmer, ponnimedlemmer og ungdomsmedlemmer.
Ved årsmøtet i januar 2014 ble dette styret valgt:
Leder:			Jone Svendsen
Nestleder: 		
Trond Olav Salte
Kasserer:		
Tone Brit Gudmestad
Styremedlemer:		
Elisabeth Reinertsen og Rune Skogen
1. varamedlem:
Siw Helen Bø
2. varamedlem:
Sølvi Storhaugen
3. varamedlem:
Ole Gaute Gudmestad
Revisorer:		
Per Salte og Synnøve Odland
Varamedlem:		
Siv Anja Friestad
Revisor på valg:
Per Salte
Valgkomite for 2014: Sølvi Storhaugen, Tor Egil Rosland og Jan Kåre Bryn.
Varamedlem: Livar Ree

Representasjon
Årsmøte i Rogaland Travforbund:
		
		
Generalforsamling i DNT:
Rogaland Travforbunds styre:
Forus Trav AS:
Rogaland Travforbunds ponnigruppe:
		

Trond Olav Salte, Jone Svendsen,
Elisabeth Reinertsen og Tone Brit
Øvestad.
Trond Olav Salte, Jone Svendsen.
Atle Erga, Trond Olav Salte.
Atle Erga.
Rannveig Gudmestad,
Sølvi Anita Storhaugen,

Styremøter: I året som har gått har styret hatt 6
styremøter og behandlet 25 saker.
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Generelt
for den lokale høstkonferansen som fant
sted i september, så ble det med den ene
kjøredagen. Vi satser på to hestens dag
arrangementer i 2015.

Familiedag hos Kenneth Handeland
Søndag 11 mai arrangerte vi familiedag
hos travtrener Kenneth Handeland på
Gruda. Det var en flott dag med sol og
godt oppmøte. Ca 100 personer møtte
opp og opplegget var som tidligere år,
omvisning, ponnyridning og grilling.
Folk koste seg og barna fikk hilse på den
sjarmerende kalven ”turbo-turi”.

Til start prosjektet
TIL START prosjektet på Forus travbane
startet etter ide møte 27.05.14, som ble
arrangert av travklubbene i Rogaland,
samt Rogaland travforbund. En komite ble
valgt på dette møte; Anja Rosland, Terje
Aareskjold, Pål Buer, Rune Grasdal og
Ragnhild Tjaum.
TIL START har blitt en suksess med hele
27 påmeldte hester født 2013. Det er 7
kaldblods- og 20 varmblodshester.
Siden vi kom så sent i gang, så ble
første samling for åringene arrangert
på Forus travbane i oktober. Hele 21
åringer møtte. Dyrlege, hovslager og
treningsveileder gikk runden til alle de
fremmøtte. Vi avsluttet den vellykkete
samlingen med ett evalueringsmøte i
stallkroa. Tilbakemelding fra deltagerne
var bare positiv, ønske om en månedlig
samling ble fremmet, så nå arrangeres
det en samling i måneden. Invitasjon til
samling blir gjort via egen Facebookside
og e-mail. Da møter de som har
anledning i hall B, og kjører sammen i
banen. Vi kjører etter opplegg satt opp
av treningsveileder Gunnar Gjerstad.
Neste samling for hester født i 2013, med
dyrlege, hovslager og treningsveileder,
blir i mars.
Forus travbane har stilt velvillig opp med

Jærdagen
Tirsdag 3 juni arrangerte vi Jærdagen
på Forus Travbane. Leif Salte`s Æresløp
ble vunnet av Art Haaken på km/t
1,25,8am. Eier John Arne Degnes
(Grimstad), trener Jenny Thygesen, kusk
Lars Anvar Kolle. Seiersdekken og
sølvpokaler i 6 sponsorløp. Forus Trav
spanderte middag på æresmedlemmer,
sponsorer og styret.
Hestens dag
Ble arrangert Lørdag 21 juni på Forus
Travbane. Arrangeres i samarbeid med
de lokale travklubbene. Det ble kjørt
Travløp, Galloppløp og Monteløp. Det
ble kjørt 16 løp, hvorav 10 løp for
varm-/kaldblod og 6 løp for ponni.
Vi sponsa 1 løp denne kjøredagen.
Hestens dag / lokalkjøring er ment som
et rekrutterende tiltak for vise frem sporten
og hesten. Det er populært spesielt blant
barn og amatører både med og uten
lisens. Planen var at vi skulle arrangere
2 hestens dag stevner, men på grunn av
at Rogaland Travforbund var vertskap
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Godt oppmøte på til start prosjektet

lån av lokaler og utstyr.
Alle forbund har meldt sin interesse for
å delta med hester født i 2014, så nå
er det bare opp til deg som hesteeier å
melde deg på.
Forbundssekretæren i Rogaland
travforbund kan kontaktes for påmelding
og spørsmål om “Til Start”, men det
vil i løpet av februar/mars måned bli
arrangert informasjonsmøte i alle forbund.
Alle som er registrert eier av en hest født
i 2014, blir tilskrevet og invitert, men
alle interesserte er velkommen på disse
møtene. I Rogaland er det registrert
totalt 151 åringer; 80 kaldblods og 71
varmblods.
Det er egen gruppe på Facebook ”Til start
i Rogaland”

opp 11 ungdommer på det første møtet.
Det ble bestemt at en skulle gjennomføre
temakvelder, voltetrening m/filming og
veiledning, sosiale aktiviteter og en studie
tur i 2015. Ungdommene er veldig ivrige
og de fleste ønsker å ta ut kjørelisens på
stor hest.

Ungdomsforening
Ungdomsforeningen kom i gang etter
samme ide møte som var starten på Til
start prosjektet. En komitee bestående
av Elin Lode, Geir Mikkelsen og Mette
Mæland var ansvarlige for å dra i gang
et opplegg for ungdommer som ønsker
å utvikle seg innen travsporten. Tanken
med gruppen er at ungdommene skal få
en naturlig overgang fra ponnitrav til stor
hest. Målet er at ungdommene skal utvikle
sin hestekunnskap som favner om daglig
stell, trening og løpskjøring. Det møtte

Rutineløp
Det har i løpet av høsten blitt arrangert
rutineløp på Torsdag kveld fra kl 1800
på Forus Travbane, med innmelding innen
kl 1500 på forhånd til kontoret på Forus.
Jone Svendsen og Atle Erga fra klubben
har vært delaktige i dette prosjektet.
Planen er at rutineløpene skal fortsette i
2015, dersom det er interesse for det. Det
er lagt opp til løp med forskjellig tempo
med max fart på 1,22-1,25-1,30-1,35.
En velger selv hvilket løp en vil delta i.

Hittil er det gjennomført 3 stk
voltetreninger, temakveld i skoing og
hovpleie i løpet av høst/vinter 2014.
Oppmøte har vært meget bra og
andre ungdommer i alderen 15-25
år er velkommne. Ta kontakt med Elin
Lode / Geir Mikkelsen eller noen av
ungdommene som er med. Det er en egen
gruppe på facebook ”Forus Travbanes
ungdomsgruppe”
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Årets beste

Året 2014 har vært nok et godt år for
jærhestene.
Årets hest
(flest seirende hester for varm- og kaldblods.)
Diplom og dekken i år går til Premance Simoni
med 6 seirer og kr 281 392,- innkjørt, Eiere er
Torleif Sele, Kleppe.
Og Fjellrypa vant 5 løp og 5 annen premier,
rekord 1,27,4a og innkjørt kr 178 500,-.
Trener/eier Ingve Dubland, Varhaug. (Leieavtale)

Catherine’s Cavalli

Årets kaldblods 2014, Fjellrypa med 5
serier. Her under seiersløpet 10.06.14

Oppdretter av mestvinnende 3-årige varmblods og kaldblods
Oppdretter av mestvinnende 3-årige varmblods er Silje Vatland med Catherine’s
Cavalli innkjørt kr 242 000,- rekord 14,1am, 3 seirer på 7 starter.
3 årige Catherine`s Cavalli vant Tamin Sandys Æresløp 2014 på Leangen travbane.
Km/t 17,1am, første premien var kr 125 000,- Var med i Ulf Thoresen minneløp og
rangert som den 7 beste 3 årings hingst/vallak av TGN.
Oppdretter av mestvinnende 3 årige kaldblods er Kjell Reidar Sele med Kolnes Kjell
innkjørt 396 000,- rekord 26,9m, 5 seier på 14 starter.
3 årige Kolnes Kjell har
levert en kjempesesong
og ble bedre og bedre
på tampen av sesongen.
Han ble nr 3 i Biri
Oppdrettningsløp, vant
3 års stjernen og DNT´s
høstfinale i November.
Rangert som den 5 beste
3 årings hings-/vallak av
TGN.

Årets varmblods 2014, Premance Semoni med 6 seirer, eier Kjell Reidar Sele
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Kolnes Kjell
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Travtrenerne 2014
Travtrener Rune Wiig hadde 42 stallseiere og kr 1 213 000,- innkjørt.
65 kuskeseirer. Dani Boko, Cronos F. Boko og Calypso H. var reklame hester i 2014.
Han ble og champion på Forus i 2014, med 47 seirer, Gratulerer!
Travtrener Kenneth Handeland hadde 15 stallseier og kr 662 000,- innkjørt.
9 kuskeseirer. Bolt Action, Conway Holl, Komnes Brazze.
Travtrener Geir Mikkelsen hadde 16 stallseirer og kr 730 500,- innkjørt.
53 kuskeseirer. Amante Carissima, .
Travtrener Kjetil Djøseland hadde 23 stallseirer og kr 820 500,- innkjørt.
Hirvonen, Solakongen, Spik.
Travtrener Tom Erga hadde 23 stallseirer og kr 986 500 innkjørt.
32 kuskeseirer. Alm Tarita, Sugar N´Salt, Åsaelden.

Claudia B.R

Travtrener Geir Gudmestad hadde 19 stallseirer og kr 979 908,- innkjørt.
18 kuskeserier. Doktor Jaros (vant løp i tre land), John Pauls legacy, Art Nattfari.
Travtrener Ove Kenneth Karlsen hadde 21 stallserier og kr 1 484 000,- innkjørt.
Ulsrud Tea, Delphis Jag, Lookalike.

Varmblods Derby, åpen klasse:
Thai Armani vant på14,6al og kr 750 000,- , oppdretter Siv Teigen Bergslien.
Conquestador B.R. ble nr 3 på tiden 1,14,7al, og kr 280 000,Eier Randi og Torkel Alendal.

Klasseløpsdeltakere fra Jæren

Dansk hoppe Derby

Varmblods Kriteriet, hopper:

Toffifee D. ble nr 2 på tiden 1,12,8am kr.158 277,-.
Eier Lars Gaute Bø og Stig Vold.

Thai Freedom ble nr 6 på tiden 15,2am og kr 37 000,- eier Nils Munkhaugen.
Wilma Leggrowbach ble nr 8.
Varmblods Derby, hopper:
Claudia B.R vant på tiden 14,0am og kr 500 000,-. Eier Randi og Torkel Alendal.
Quality Actress ble nr 4, på tiden 14,6am og kr 100 000,- Oppdretter Tor Magne
Kvia & Maren Iren Kvia. Eier Aksel og Synnøve Odland. (Nå Tor Magne Kvia).
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Sportslig

Ponnytrav

Sylv Spika kjørte inne fine kr 256 500,- i 2014 for eier/trener /kusk Tormod
Gudmestad og oppdretter Jostein Mellemstrand. Totalt har hoppa tjent kr 1 319 000,-.
Årets høydepunkt må være da hun ble nr 2 i hoppe NM, bak umulige Ulsrud Tea.
Thai Cardinal vant 5 løp, rekord 1,12,2a og innkjørt kr 266 000,-. Eier Lars Gaute Bø.
Lightman O. vant 3 løp, rekord 1,15,2a og innkjørt kr 260 000,-. Trener Åsbjørn
Tengsareid. Eier Odland Holding AS. Vant kvalifisering til Kriteriet.
Toffifee D. Som eies av Lars Gaute Bø og Stig Vold, Vant kvalifiseringen til Hoppe
Derby. 5 starter, 1 seier, rek.1,12,8a og 205 760,- innkjørt.
Wilma Leggrowbach vant 4 løp av 9 starter, med V75 seier på sørlandet. Innkjørt
205 00,-, rekord 1.16.0a. Eier av Wilma Leggrowbach eies av 2 Fulle Menn Racing
AB, med Ingvar Ludvigsen i spissen.
Doktor Jaros og Geir Gudmestad vant på selveste Vincennes / Frakrike i Februar, de
vant begge løpene (1,24,7a / 1,24,3a og ca kr 150 000,- i premie) som ble kjørt for
kaldblods. Geir kjørte ett av løpene selv og det var nok en opplevelse han aldri kommer
til å glemme.

Det er kjørt 31 ponnyløp i løpet av året. Det er arrangert felles treninger for
ponni første og tredje søndagen i måneden. Det har i løpet av året vært litt
varierende oppmøte på disse treningene. Derfor er det bestemt at det kun
skal være fellestrening første søndag i måneden på Forus Travbane fremover,
ponni`ene skal være ferdig påselte kl 1200 og treningen varer frem til ca kl
1400.
Jæren travklubb sitt ponnyløp ble kjørt 3 Juni og ble vunnet av ponnien, Kempe
og Sanne Scheie Erga på tiden 2,33,5 / 2380 m.
I Norgesmesterskapet for ponni på Sørlandets Travpark
19 juli deltok fra Jæren:
Kat. A: Lille Lakritz og Angunn Gudmestad de ble nr 11 på tiden 2,45,2 /
1609a.
Kat. BCD: Pegasus og Tord Rosseland Salte, de ble nr 9 på tiden 1,53,6g /
2140a
Mys Googy og Miriam Tjørhom Gudmestad, som ble nr 12 på tiden 1,59,1g

Kåre Refsland reiste til Solvalla eliteloppshelgen i mai, med Neslands Loke. De var
ikke snauere enn at de gikk helt til topps på km/t 1,20,8ak, kusk var Åsbjørn Tengsareid.
Premien var på flotte kr 280 000,- en rå prestasjon. I tillegg trener Kåre, Tin Tveiten som
har etablert seg som en av landets beste kaldblodshester, han vant hele 7 løp og kjørte
inn kr 499 500,- i 2014.

Klubbens oppdrettere
Siv Teigen Bergslien ”Thai hestene” kom på en 4 plass på oppdretter statistikken

med kr 2,95 mill (363 st) i 2014.
Martin Hove ”Grude hestene” ble nr 33, med kr 762 000,-(175 st),
Kjell Reidar Sele ”Kolnes hestene” ble nr 45, med kr 596 401,- (53 st).
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MontÉsporten 2014

Tidligere vinnere av årets hederspris:

Året 2014 har vært et dårligt år for montéhestene ved Forus. Med lite hester meldt fra
Forus og nye rytterkrav, som følge at flere nå ikke lenger har lisensen, kan vi vel si det
har vært et nedgangsår. Vi ser til stadighet at flere hester og ryttere fra Østlandet fyller
løpene, og trippelplasseringene på vår hjemmebane. Vi håper at 2015 vil bli et bedre
montéår, at flere ønsker å satse mer på lokale ryttere, og prøve sine hester i monte der
det er like gode premier som i andre løp. Med sjangs til å la hesten deres prøve noe
nytt i tillegg. Det er mange flinke eksisterende ryttere igjen, samt flere nye håpefulle som
har fullført fysiske krav og er klar for et nytt år! Ta kontakt med oss om det er spørsmål,
hurtigarbeid/prøving av hest, bli med på vår montétrening som arrangeres hver mnd
og bli med på å støtte opp om montésporten på Forus!
Slik blir treningen:
Alle møter med ferdig oppsalede hester i hesteringen klokken 18.00. Vi har felles
oppvarming, hestene blir så skrittet ned. Vi samles så i hesteringen igjen, og jogger
en rolig runde først. Så rir vi et heat på 2040 meter i samlet felt, der de som ønsker
kan teste hestene litt siste 1000/500 meter.
Hesteeier tar med hodelag og eventuelt ekstrautstyr til
beina, rytteren stiller med sal.
Vil du være med?
Meld på din hest til Lise Hjetland telefon 90737091
eller e-post liz-hjet@hotmail.com. Har du ingen rytter
hjelper Lise deg med å finne en lisensiert rytter til
å prøve din hest denne dagen.Om det blir mange
påmeldte deler vi opp i ett kaldblodsfelt og ett varmblodsfelt.
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2007		Riva Del Sole, Oddbjørn-, Abraham Varhaug og Gaute Skretting.
2008		Ridder Prinsen, Stall Jakk.
2009		Helmax Egon, Tom og Marit Erga.
2010		Rita Sensation, Gudmund Haugstad og Vidar Haukalid.
2011		Rune Wiig
2012		Grude Jenta, Martin Hove
2013		Åsbjørn Tengsareid

Styret gratulerer de nevnte og alle andre med gode prestasjoner i
2014, og ønsker lykke til i 2015.
Trond Olav Salte		
Jone Svendsen		
Elisabet Reinertsen
Leder		
nestleder		Styremedlem
		
		 Tone Brit G. Øvestad		
Rune Skogen
		Kasserer		Styremedlem
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Returadresse:
Trond Olav Salte
Jærvegen 134
4344 Bryne

Adresse:

innstilling fra valgkomiteen 2014

Styremedlem for to år :

Elisabeth Reinertsen gjenvalg
Roar Aardal		 ny
Malin C. Stokke		 ny
					
		
1. vara for 1 år :
Sølvi Anita Storhaugen ( Siw Helen Bø ut )
2. vara for 1 år:
Ragnhild Tjaum
( Sølvi Anita Storhaugen ut)
3. vara for 1 år:
Ole Gaute Gudmestad:		 Gjenvalg
Leder for 1 år
Nestleder for 1 år

Jone Svendsen		
Trond Olav Salte		

Revisor for 2 år
Vara for revisor 1 år

Synnøve Odland		Gjenvalg
Siv Anja Friestad		 Gjenvalg

Valgkomite for 3 år
Vara for valgkomite

Rune Skogen		 Ny
Tone Brit Øvestad		Ny

Årsmøtet i Travforbundet
Jone Svendsen
Trond Olav Salte
Roar Aardal
Elisabeth Reinertsen
Malin C. Stokke

Gjenvalg
Gjenvalg

vara: Sølvi Storhaugen
vara: Ragnhild Tjaum
vara: Ole Gaute Gudmestad

Jan Kåre Bryn		
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Livar Ree

