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Saksliste for årsmøte i Jæren Travklubb
på Bryne Kro & Hotell fredag 30. januar 2009 kl. 19.00.

Godkjenning av saksliste og innkalling.1. 

Valg av dirigent, referent2. 

Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen.3. 

Årsmelding 2008.4. 

Revidert regnskap 2008.5. 

Medlemskontigenten 2009.6. 

Godtgjørelse styret 2008:  Leder:    kr 5000,-  7. 
Sekretær:   kr 2000,-  
Kasserer:   kr 2000,-  
styremedlemmer utenom  
de nevnte og 1 vara:  kr   500,-     
 

Innkomne forslag8. 
-    Hest i næring – Travets fremtid, skrevet av Rolf Vaage.
-    Lokalkjøring
  
Valg på:9. 

2 styremedlemmer for a) 2 år 
3 varamedlemmer til styretb) 
Leder og nestleder til styretc) 
en representant med varamedlem til DNT’s generalforsamlingd) 
representanter til Rogaland Travforbunds årsmøte med personlige varamedlemmere) 
1 revisor for f) 2 år og 1 varamedlem for 2008
1 medlem av valgkomitèen for 3 år og 1 varamedlem for 1 år,g) 

Orientering fra Rogaland Travforbund og Forus Trav A/S.10. 

ÅRSMELDING 2008
2008 har vært Jæren Travklubbs 50. driftsår.  Klubben har ca 344 medlemmer, inklusive fem 
æresmedlemmer, ponnimedlemmer og ungdomsmedlemmer.  
Ved årsmøtet i januar 2008 ble dette styret valgt: 

Leder: Trond Olav Salte  
Nestleder: Jone Svendsen
Kasserer: Martin Orre   
Styremedlemmer: Anne Jorunn Gudmestad og Anne-Gunn Nygård. 
1.varamedlem:  Ole Gaute Gudmestad, 
2.varamedlem:  Tonje Edland, 
3.varamedlem  Siw Helen Bø
Revisorer:  Olav Knutsen og Tor Bjørn Horpestad.  
Varamedlem: Torgeir Nærland.
Revisor på valg: Olav Knutsen

Valgkomitè for 2008: Willy Erga, Martin Hove og Ingve Dubland. Varamedlem: Sølvi Storhaugen



Representasjon

Årsmøte i Rogaland Travforbund: Trond Olav Salte, Jone Svendsen, Anne Jorunn Gudmestad,  
Anne-Gunn Nygård og Martin Orre

Generalforsamling i DNT:  Trond Olav Salte

Rogaland Travforbunds styre:  Jan Kjell Gudmestad, Magne Mæland, 1. 
varamedlem 

Forus Trav A/S:   Tobias Gudmestad, Jan Kjell Gudmestad,  
1. varamedlem

Rogaland Travforbunds ponnigruppe:  Lars Gaute Bø

Representanter ungdomsforening:  Siw Helen Bø, Marie Øvestad, Marius 
Tjørhom Gudmestad

 

Generelt

Styremøter: I året som har gått har styret hatt 8 styremøter og behandlet 34 saker.

Internettside: Jæren Travklubb har fått ny internettside. Det har vært problematisk å legge ut informasjon 
og bilde. Problemet har ligget sentralt i Oslo. Planen og ønsket er at siden skal være ei ”levende side” 
som skal fungere som en informasjonskanal fra styret ut til medlemmene. Styret er innstilt på å prioritere 
internettsiden det kommende året.

”Jærdag på Forus” ble arrangert 03. juni 2008. Da markerte vi at klubben var 50 år med ett eget 
jubileumsløp, som ble vunnet av The Crown / Geir Mikkelsen, som vant på km.t. 1.16.4am. Leif Saltes 
æresløp ble vunnet av Plenkrutt/Øystein Tjomsland på km.t. 1.29.0. Vi fikk med oss 6 firma fra Jæren 
til å sponse seiersdekken, samtidig som to fra hvert firma ble invitert til å overvære kjøringen og dele ut 
seiersdekkenet. Nytt av året var sponsorløp hvor en representant fra hvert firma fikk sitte på i tandemsulky 
– dette var populært, til gjentagelse! Forus Trav A/S spanderte middag på æresmedlemmer, sponsorer og 
styret. I forbindelse med denne kjøringen ble det kjøpt inn eget klubbflagg med Jæren travklubb’s logo.

Forus Open-helgen: Vi hadde egen stand hvor vi solgte t-skjorter, solbriller, samt loddsalg og trekning i 
forbindelse med 50 års jubileumet. Rekruttering av nye medlemmer gjorde vi også. Det ble også servert 
kaffe, brus, snop og pølser til de besøkende på standen. Dette er en fin måte å vise frem klubben; med stort 
besøk på travbanen. Og dette er styret innstilt på å fortsette med. Jubileumslotteriet gav ett overskudd på 
kr 42 000,-, trekningslisten ble offentliggjort i Jærbladet og på nettsiden vår. Hovedgevinsten, som var ett 
reisegavekort på kr 10 000,-, ble vunnet av Sjur Idar Larsen, Ålgård. Alle vinnerne er kontaktet.

Familiedag: Turen i år gikk til den nye stallen til Åsbjørn Tengsareid. Tengsareid leier stall hos Geir 
Stangeland på Skjæveland. Det var omvisning, ponniridning, samt servering av grillmat. Her var i år som 
i fjor, oppslutningen 100 %. Styret retter en stor takk til Åsbjørn Tengsareid og Geir Stangeland som la 
forholdene til rette og gjorde dagen interessant for de besøkende. Det virker som om dette arrangementet 
faller i smak hos medlemmene med familier, da besøkstallet holder seg jevnt høyt.

Lokalkjøring: Stavanger Travklubb (tekn. Arr), Jæren travklubb, Rogaland travselskap og Klepp & 
Omegn Travklubb, arrangerte lokalkjøringen lørdag 13. september. Jærpokalen ble vunnet av The Sea og 
Geir Stangeland, som vant pokalen til odel og eie. Det har blitt diskutert om lokalkjøringen skal satses 
videre på, da det meldes for lite hester.

Medlemskveld/temakveld; Hadde ingen egne arrangement dette året pga høyt aktivitetsnivå i forbindelse 
med 50-års jubileumet. Det ble arrangert ett 2-dagers kurs på Forus 28.-29. november med Morten 
Antonsen. Tema var ”Trening av hest med pulsmåler”. Arrangementet ble gjennomført av Rogaland 



Travforbund, i samarbeid med bl.a. Jæren Travklubb.

Jubileumsfest; I forbindelse med at klubben feiret 50-års jubileum ble det arrangert stor fest på Jæren 
hotell, lørdag 01.november. Det var dekket til 120 gjester – god oppslutning! Det ble vist filmsnutter 
av gamle og kommende fire – og tobeinte stjerner fra Jæren. Det ble servert stående buffet som falt i 
smak. Egil Stensland var konfransier og tok for seg hva som har skjedd i og rundt travklubben siden den 
ble stiftet. 3 nye æresmedlemmer ble også utnevnt; Jorunn Hognestad, Tobias Gudmestad jr. og Gaute 
Gudmestad. Fint besøk fikk vi fra DNT; leder Nils Dagestad tok turen til Bryne, han hadde også ett 
innlegg. Dagestad var også med og delte ut æresmedlemsskapene. Leif Salte fikk en påskjønnelse for 
stiftelse av klubben, samt ett imponerende arbeid for norsk travsport. Travklubbene Klepp og Omegn, 
Sandnes og Stavanger, Rogaland Travselskap, Forus Trav AS og Rogaland Travforbund stilte alle med 
en representant; Jæren Travklubb fikk en gave fra hver av disse. Dramatikk opplevde vi og – det ble fyrt 
kraftig i peisen slik at alarmen gikk og brannvesenet kom på plass. En ufrivillig og kald luftetur ble det for 
hele gjengen. Til tross for dette, så ble den en svært vellykket kveld. 

Flerbruksanlegg på Øksnevad: Det har blitt jobbet en del i 2008 med dette prosjektet etter initiativ fra 
Jæren travklubb. Planen er i første omgang å bygge et rettstrekk på ca 800 m, samt gjøre dagens travløype i 
Øksnevad skogen tilgjengelig for klubbens medlemmer. Det skal bygges ridehall i 2009. Søknader er sendt 
til Klepp kommune angående omdisponering av jordbruksareal. Det er opprettet en arbeidsgruppe som vil 
jobbe med prosjektet i inneværende år, Trond Olav Salte er med i denne arbeidsgruppen og representerer 
Jæren Travklubb. 

Sportslig

Året 2008 har vert et bra år for Jærhestene.

Diplom og dekken i år går til Wammior med 6 seirer og 171.000,- innkjørt og Bjørkeelden med 7 seirer 
og 287.657,-

Oppdretter av mestvinnende 3-årige varmblods er Trond Gudmestad, Helmax Egon innkjørt 420.000,- og 
3-årige kaldblods er Gaute Gudmestad, Hjertusota innkjørt 303.500,-

Kuskechampionat: Åsbjørn Tengsareid vart trenerchampion på Forus med 70 seirer, totalt 183 seirer. Han 
ble nr 2 på landsstatistikken, I tillegg vant han NM for travtrenere og kusket Ridder Prinsen inn til serier i 
kriteriet og Biri Oppdrettningsløp.

Monica Refsland vart montèchampion på Forus med 1 seier.

Marie Øvestad vart nr 2 i nm montè. 

Travtrener Åsbjørn Tengsareid har hatt en fin sesong, med 7.959.879,- innkjørt og 183 seirer. Dr. Robert 
Johns, Mr. Maksi, Miss Maksi, Lindi`s Elian har vært reklamehester fra hans stall.

Travtrener Rune Wiig med 3.222.500,- innkjørt og 83 seirer. Ronald Star, Highway Hurricane, Moreno, 
Pinball Wizard, har utmerket seg fra Wiig stallen.

Travtrener Geir Mikkelsen med 2.805.750,- innkjørt og 62 seirer. Reklamehester; Investor GT, Kathy 
Freeman, New Varenne L.A., Fin Fyr, Rau Jo

Travtrener Geir Gudmestad med 1.051.557,- innkjørt og 36 seirer. Lin Svarten, Arn Jaros, Spang Jo 
Best, Bjørkeelden, Bjørke Odin, Barka Elden, har alle utmerket seg i 2008.

Travtrener Kjetil Djøseland med 614.000,- innkjørt og 11 seirer. Mayday Macoy, Lantern, Mjølner Faks 
har alle hatt en fin sesong fra stallen.

Travtrener Tom Erga har tatt totalt 15 seire og kr 1 205 905,- innkjørt. Tom har hatt et flott år spesielt 
med familiehesten Helmax Egon som har tjent hele kr 420 000,- i 2008 og hevdet seg helt i årgangstoppen 
blant 3 åringene i Norge b.la. flott 4 plass i Kriteriet. Reklamehester likevel, Henrik, Erga Svarten, Gino As 
og Søyset Kaos.



Travtrener Stig Rune Sele har tatt 3 seire og kr 379 750,- innkjørt. Stallhesten Quantum Express har vært 
reklamehesten for Stig Rune.

Kåre Refsland`s sesong har igjen vært meget bra med 72 seire og kr 2 380 888,- innkjørt på stallens 
hester. Neslands Loke, Writing Girl, Golden Glamour, Røste Bo og Vår Frøya er noen av vinnerhestene på 
stall Refsland. 

Travtrener Egil Stensland, Kaxig M.M., Scott K., Natherly Way, U.S. Fund`s har utmerket seg fra stallen 
på Høyland.

Travtrener Odd Dvergsdal, har hatt et travelt år på FK hingstestasjon på Klepp, hvor flest hopper blir 
bedekket I hele Norge og tatt sin trenerlisens. Han har mye unghester inne for temming og har i tillegg vist 
frem flotte løpsheser i form av O.K. Jackman og Sundbo Kravall

Jærhester likevel: Speedy Ipan, Laina Vang, King Newport, Newton Pike, Really Good,  Netherlee 
Way, Soft Gun, Midnight Macherel, Mr. Alex Buffoon, Lipstick D.K, Nordli vinni, Nordli svarta, Sotå, 
Hjertusota, Reitdono, Reiteld, Tordivel, Sjarmør`n, Erga Svarten, Kap Spika og Valdresflya. 

Kusker som ellers har bemerket seg i 2008 er Ole Gaute Gudmestad med 9 seirer og kr. 631.500,- Ove 
Bakkevold Reime med 7 seirer og kr. 230.500,- Stine Birkeland med 2 seirer og kr. 104.500,- 

Oppdrettere fra klubben har også markert seg i 2008. Siv Teigen Bergslien ble nr 5 på landsstatistikken 
med 1,3 mill innkjørt. Thai hestene gjør det stadig godt og selv om de ikke har hatt full klaff i de mest 
pengestinne løpene. Trond Gudmestad har hatt et meget godt år og ble nr 7 på landstatistikken med 
1,1 mill innkjørt fra det solide Spenda-slaget. Spenda M.Aud og Helmax Egon har vært de største 
bidragsyterne. 

Årets hederspris

Tildeles den hest/person som har bemerket seg på en spesiell måte innen travsporten det siste året. Og som 
har representert travregionen (Jæren) på en framifrå måte. Den person/eier av hesten må være medlem i 
Jæren travklubb for å få prisen.

Årets hederpris 2008 går til: Ridder Prinsen, stall Jakk.

Ridder Prinsen har hele 6 seirer og kjørt inn hele 931.000,- i en alder av 3 år. Ridder Prinsen blir med 
dette en av de 3 hestene som har mest innkjørt dette året, i hele landet. Han har vunnet de to største 
3-årsløpene i landet – Biri oppdretningsløp og Kriteriet. Han tok sin siste seier for året i finalen i 
Forusbanens 3-årsserie. I tillegg vart han kåret. Ridder Prinsen er den første 3-årige kaldblods hest som er 
eid/trent på Jæren, som har vunnet kaldblodskriteriet. Eierne har også representert travsporten på en svært 
positiv måte både i media og i lokal miljøet, blant annet så inviterte de travvenner til fest, slik at flere fikk ta 
del i feiringen etter årets høydepunkter, meget positivt.

Styret gratulerer de nevnte og alle andre med gode prestasjoner i 2008, og ønsker lykke til i 2009.

Trond Olav Salte  Jone Svendsen  Anne Jorunn Gudmestad
Leder    nestleder   sekretær

Anne-Gunn Nygård  Martin Orre
styremedlem  kasserer

Banebidrag: Dette kan utbetales til medlemmer som åpner treningsanlegget sitt for klubbens medlemmer i 
tre år fra utbetalingsdato.  Søknadsskjema kan fås på årsmøtet eller ved henvendelse, og søknadsfrist er satt 
til 15.03.2009. 
Banebidrag for 2008 ble etter søknad, delt mellom Ole Gaute Gudmestad og Jørn Bjaanes.





INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 2009

2 nye styremedlemmer for 2 år: Jone Svendsen (gjenvalg)
    Livar Ree (ny)
    Tom Erik Vestrheim (ny)
1. varamedlem til styret:  Ole Gaute Gudmestad (gjenvalg)
2. varamedlem til styret:  Kine Nord-Varhaug (ny)
3. varamedlem til styret:  Siw Helen Bø (gjenvalg)
  
Leder 1år:   Trond Olav Salte
Nestleder 1år:   Jone Svendsen

Representanter Rogaland Travforbunds årsmøte med personlige varamedlemmer:
Trond Olav Salte  - vara: Ole Gaute Gudmestad
Jone Svendsen  -  Kine Nord-Varhaug
Livar Ree    -  Siw Helen Bø
Tom Erik Vestrheim    
Anne Gunn Nygård     

Revisor 2år:   Synnøve Odland (ny)
Vara 1år: 

Valgkomitè 3 år: Sølvi Storhaugen  (Martin Hove, Ingve Dubland)
Vara 1år.  Martin Orre

Styrehonorar for 2008:
  Leder:   5000.-
  Sekretær/Kasserer:  2000.-
Styremedlemmer utenom de nevnte og 1 vara:   500.-

Sølvi Storhaugen   Martin Hove   Ingve Dubland

Årsmelding for Rogaland Travforbunds ponnigruppe 2008
Løp:  Det er i år kjørt 20 løp på Forus Travbane – 10 løp før Kat A og 10 løp for Kat. B/C/D
Det var bra deltakelse i de fleste løpene i år.
Storløp: Årets høydepunkt for ponniene er også Forus Open helgen der alle deltakerne fikk hvert sitt 
defilerings-teppe. Forus Mini Open ble vunnet av Mulle Max og Sofie Holt. Rikstotoløpet ble vunnet av 
Monark H og Ann Kristin Rasmussen
Lokalkjøring: Det har vært lokalkjøring på Tengesdal Travbane og på Forus Travbane
Styremøter: Vi har hatt styremøter ca. annen hver måned.
Ponnitrening: Det har vært ponnitrening 1. og 3. hver søndag hver måned på Forus. Det har vært blandet 
deltakelse på disse. Det har vært avholdt 2 lisenskurs i år.
Ponniridning: Ponniavdelingen har bidratt med ponnier når Forus Travbane har trengt dette.
Sosialt: Det ble avholdt kose kveld for ponnikusker og familier 28.Mars 2008. Vi var ca 50 stk.
Det ble servert pizza, brus og kaker. Vi hadde utlodning med masse flotte premier, dette er alltid like 
populært.



Vi hadde utdeling av årets kusk, årets A-ponni og årets B/C/D-ponni med mest vunnet løp på Forus i 2007.
Årets kusk ble: Ruth Silje Serigstad
Årets A-ponni ble: Månstorp Glittra med Magnus Reiersen
Årets B/C/D Ponni ble: Fazette med Miriam Tjørholm Gudmestad

Vi er veldig fornøyd med ponnihytten. Denne blir brukt hver gang det er ponnitrening og ponni løp. Det er 
kjekt for alle å ha en egen plass og samles.
Mål 2009: Rekruttere nye kusker og ponnier, og holde på de ponnier/kusker vi har. Kjøre autostart på Forus
Kjøre trøsteløp for de som ikke kommer med i hovedløpet på Forus Mini Open dagen.
TAKK: Vi vil rette en stor takk til alle som har vært sponsorer for ponni løpene i 2008. 

Styret i Rogaland Travforbunds Ponni avdeling
Stian Svendsen, Marie Louise Meling Østebø, Marielle Øvrebø – Ungdomsrepresentant

Frode Espeland, Ove Kenneth Karlsen, Lars Gaute Bø, Geirulf Mæland

Årsrapport ungdomsforeningen 2008

I 2008 ble rekruttserien kjørt. 10 løp ble avviklet og vinneren ble som i 2007 Stian Øksnevad
som vant knepent foran Ove Bakkevold Reime og Stian Svendsen.
1premie var en komplet sele med hodelag
2premie var 2 dekken og bandasjer
3premie var leietau og grime i lær
ungdomsforening har selv ordnet sponsorer til løpene, samt 4 ekstra løp på finale dagen.

Det ble også kjørt et ungdomsløp for inviterte kusker, hvor den beste ungdommen fra hver bane fikk 
kjøre, eneste bane som ikke hadde representant var Leangen
Vinneren ble Tine Omdal som kjørte Pretty fly for Trond Gudmestad.
dette ble sett på som et positivt tiltak og vi har fått mye skryt å satser på å gjenoppta suksessen i 2009.

ellers har det vart et rolig år i ungdomsforeningen, men vi skal skjerpe engasjementet i 2009
Hvor vi har en del i planene vi skal jobbe med.
bare får å, nevne noe vi vil prøve å få til å kjøre en felles ungdomsserie med Bergen travpark, for å få 
flere gjester fra Bergen og flere ungdommer fra Forus til å engasjere seg litt mer på å få kjørt i Bergen.

Styret fra 2008 som består av: Stian Øksnevad, Ronja Good Djøseland, Marie Øvestad, Siw Helen Bø 
og Marius Tjørhom Gudmestad. Vil takke for et fint 2008
vil også legge til at Stian Øksnevad trekker seg fra styret etter 2år som leder


