
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 4/2014 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Onsdag 09.04.14 Kl. 1930  Sted: Telefonstyremøte 

Innkalt av: Jan-Ottar Østring 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Eva-Kristine E. Bjørnstad 

Deltakere: Jan-Ottar Østring, Eva Kristine E. Bjørnstad, Liss-Karin Sandvik, Bjørge Pedersen 

og Toralf Nystad. Else Bersvendsen (meldte frafall 1 ½ time før møtestart) 
 

  

   Sak 1 Ponniutvalg (PU) 
Det er kommet ønske om endring av PU fra ponniseminar i Nord-Norge før jul, i tillegg har 
Kicki Helle meldt om flytting og utmelding av PU for noen dager siden. 
Vedtak: Nytt ponniutvalg er enstemmig utnevnt: 
Leder: May-Liss Hansen - Harstad mob. 953 08309  
Katarina Brorsgård - Bodø mob. 971 84626  
Linda Pedersen - Sør-Varanger mob. 977 41158  
Benedicte Bjørnstad-juniorrepresentant - Harstad 482 57363 

Sak 2 Transporttilskudd regional premiekjøring 
Det fremkom ønske i årets generalforsamling om å beholde transporttilskuddet på premiekjøringer, selv om 
det ikke er transportstøtte til totokjøringene arrangert av Totonor lengre. 

Vedtak: Det blir transporttilskudd til regionale premiekjøringer fremover. Dette tilskuddet 
gjelder kun hester som starter i registrerte løp og ikke til de som starter i lokalløp. 

Sak 3 Søknad fra HOT om premietilskudd for lokal løp 
Det er kommet inn søknad fra Harstad og Oppland Travlag om å arrangere ett lokalløp m/tilskudd for 2014. 

Vedtak: Det er dekning for dette, og det gis bidrag til HOT for å arrangere ett lokalløp 
m/tilskudd. 

Sak 4 Fordeling DU midler 
Før har NNTF fått tildelt kr. 400.000 til DU midler, i 2014 er tildelingen kr. 100.000 som skal 
bevilges til pågående prosjekt.  
Vedtak: Bodø har fått bevilget kr. 42.000 til treningsløyper og Midt-Finnmark travlag har fått 
bevilget kr. 58.000 til oppretting/justering av travbane. Forutsetning for bevilgningene er 
egenandel hos travlagene og godkjennelse gjennom DU-utvalget. 

Sak 5 Møte med Bodø Travlag 
Bodø Travlag har ønsket ett møte med NNTF. Jan-Ottar tar kontakt med Bodø Travlag og avtaler møte med 
leder av Bodø Travlag. På møtet fra NNTF deltar leder og nestleder. Tema blir løpsavvikling og organisering. 

Vedtak: Jan-Ottar Østring tar kontakt med leder i Bodø Travlag og avtaler møte, nestleder 
fra NNTF deltar også på møtet. 

Sak 6 Eventuelt 

 Det er kommet oppfordringer tidlig i mars til NNTF om å prøve å få til egne 3-årsløp 
for 2014. Nå var allerede løpene for mai og juni skrevet ut. Løpene for Juli og August 
skulle skrives ut i uke 14. NNTF tok tak i dette, og det er nå skrevet ut to rene 3-



            

  
 
 

  

årsløp i denne perioden (Juli og August). Vi vil oppfordre alle til å få sine håpefulle 3-
åringer gjennom prøveløpene og klare til start slik at det er hester nok til å delta i 
egne 3-årsløp. NNTF oppfordrer Totonor til å annonsere dato for de rene 3-årsløpene  
på sine hjemmesider snarest.  

 Grunnlagsløp i regionale premieløp varmblods 
Det var sterkt ønske under sist generalforsamling å få grunnlagsløp for varmblods på 
premiekjøringer, slik det er for kaldblods. Det var sterkt ønske å gå bort fra tidsløp 
for varmblods. 
Vedtak: Det skal heretter skrives ut grunnlagsløp for varmblods i regionale 
premiekjøringer.  

 NNTF har fått henvendelse fra DNT om å tiltre i deres plass i styret i Nye Bodø 
Travbane AS. NNTF ønsker ikke styreplassen, men kunne fått en tildelt plass med 
talerett og ikke-stemmerett slik forbundet har hos Totonor AS og Totonor Eiendom 
AS. 

 

  

 
Eva-Kristine E. Bjørnstad 
   referent 

 


