
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 5/2015 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Tirsdag 22.10.15 Kl. 2000  Sted: Telefonstyremøte 

Innkalt av: Mia Bremer 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Mia Bremer 

Deltakere: Jan-Ottar Østring, Eva Kristine E. Bjørnstad, Bjørge Pedersen, Else Bersvendsen, 

Maren Bustadmo og Mia Bremer. Toralf Nystad hadde meldt forfall. 
 

  

   Sak 1 Gjennomgang av protokoll fra styremøte 4/2015. 
Mia Bremer gjennomgikk protokollen og orienterte om stillingen/utfallet av de enkelte saker. 
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 2 Grand Slam Turnering i Nord Norge. 
Styret i NNTF er enig om å forsøke å få til en Grand slam turnering i Nord Norge. Det er i utgangspunktet ment 
å få til kjøringer i Bodø, Lofoten, Harstad, Olsborg, Tromsø og Pasvik.  

 

Vedtak: En gruppe (Jan-Ottar, Eva Kristine, Ragnar og Mia) lager et forslag som blir lagt frem 
på Høstkonferansen. 

Sak 3 Terminlista for 2016. 
Forslag til terminliste blir lagt frem på høstkonferansen. 

Sak 4 Agenda Høstkonferansen.  
 

Vedtak: Mer detaljert liste utarbeides uke 44 og sendes ut til travlagene. 

Sak 5 Tiltak for økt avl i Nord Norge. 
Åpent møte på Høstkonferansen med Anders Jærnerot – DNT. 

Sak 6 
&  
Sak 7 

Tiltak for økt startfrekvens på hestene og økt hestepopulasjon. 
Tiltak for rekruttering av nye hesteeiere.  
Styret har fokus på dette og har forslag til aktiviteter for å få til dette. 

Sak 8 Tiltak for ponnitravet 
NNTF ønsker at ponniløpene leggs tettere inn på 1. løp eller før første V5. 
Ponniskole. Maren fortalte at på ungdomssamlingen var det fokus på at alle totobaner sku ha ponnitravskole. 
 

Vedtak: Eva Kristine skriver en skrivelse om problemstillingen og mulige løsninger og sender 
til Totonor. 



            

  
 
 

  

Sak 9 Innspillene fra travlagene, ang brev fra Jan Hedrén, styremedlemmene gir sine synspunkt 
om premiene i klasseløpene. 
Fått mail fra Sør-Varanger som styret sa seg enig i. Premiene i klasseløpene bør i sin helhet dekkes av innskudd 
fra hesteeierne. 
 

Vedtak: Mia skriver ihop forslag fra NNTF, og sender det til Jan Hedrén. 

Sak 10 Eventuelt 
 Else etterspurte strategiplan fra Bodø som de hadde blitt pålagd fra DNT at skrive. Jan Ottar meddelte 

at arbeidet har måtte ventet på opplysninger men at ledere fra Travforbundet og Totonor jobber med 
saken. 

 Folkehesten. 250st registreningskort, sukkertøy, penner og ballonger har kommet til Harstad. 
Salgsstart 1/12. Gry Kanstad er 2016 års folkehesttrenere.  

 

   

 

 
Mia Bremer 

Referent 
 


