
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 4/2015 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Tirsdag 22.9.15 Kl. 2000  Sted: Telefonstyremøte 

Innkalt av: Ragnar Storå 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Ragnar Storå 

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 3/2015. 
Mia Bremer gjennomgikk protokollen og orienterte om stillingen/utfallet av de enkelte saker. 

 
Vedtak:  Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 2 Orienteringssaker: 
Landsrådets møte september 2015. 
Jan Ottar Østring orienterte fra landsrådets møte og kom bl.a. inn på: ikke løp i Harstad i kriterie/derby-helga, 
det vurderes å skrive ut løp ut fra hestenes formtall, det blir V75- kjøring i Harstad også i 2016, arbeidet med 
Trav 2020 er i full gang, og vil bli tema på forbundets høstkonferanse. 
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 3 Terminlista for 2016. 
Det ble orientert og diskutert ang. arbeidet med terminlista for 2016. Fra styret ble det spesielt påpekt at man 
må unngå å legge løpsdager slik at det oppstår kollisjon med andre baners arrangement. 

Sak 4 Forslag om å ta opp igjen Grand-Slam-kjøringene for Nord-Norge. 
Det foreslås en Grand-Slam-serie som kjøres på travbanene i Lofoten, Bodø, Pasvik, Tromsø og Olsborg. 
Løpene kjøres som premiekjøringer med kr 7.000 i førstepremie og uten poengbegrensning. Det bør gis 
transporttilskudd til de som reiser lengst, og i forbindelse med løpene bør det være et sosialt arrangement. 
 
Det arbeides også med mulighetene for å få gjenopptatt «Tromsøløpet», Nord-Norges eneste innskuddsløp. 
 

Vedtak: Forslaget er interessant, og lederen oppfordres til å arbeide videre med prosjektet. 

Sak 5 Reglene for registrert premiekjøringer. 
Regelverket bør gjennomgås med henblikk på å få flere hester til start. Blant annet bør man se på 400-poengs-
regelen. Styret mener imidlertid at regelen er viktig for å sikre at hester med lite startpoeng får en mulighet, 
og derfor ikke bør fjernes helt.  

Sak 6 Finske kaldblodshester til start i lokalløp  i  Finnmark. 
Alle travlagene i Finnmark ønsker nå å gjenåpne for at man kan invitere finske kaldblodshester til lokalløpene i 
Finnmark. Styret ser ingen betenkeligheter i dette. 
 

Vedtak: Det åpnes for at travlag som ønsker det kan invitere finske kaldblodshester til 
lokalløp i Finnmark. 



            

  
 
 

  

Sak 7 Evt. søknad om transporttilskudd for Nord-Norge. 
Det bør vurderes å søke DNT om midler til å gjeninnføre transporttilskudd i Nord-Norge. Dette gjelder både 
premiekjøringer og totokjøringer. Som grunnlag for søknaden bør det søkes utarbeidet en statistikk  som viser 
antall hester til start den tiden Nord-Norge hadde transporttilskudd, og evt. nedgang etter at transport-
tilskuddet ble fjernet. 

Sak 8 Eventuelt: 

 Til Start – videre fremdrift.  
Maren Bustadmo opplyste at neste Til-Start-Samling vil finne sted i november, og at men i øyeblikket 
driver med innkalling av deltakerne. 
 

 Ponniarbeidet. 
Situasjonen for ponniarbeidet er bekymringsfull. Forbundet mangler leder for ponniutvalget etter at 
May Lis Hansen flyttet, og det er problematisk å finne ny leder. Ponnigruppene i travlagene fungerer 
dårlig.  Det er med andre ord nødvendig med et krafttak for å få ponniarbeidet opp å gå igjen. 
 

Vedtak: Samtlige styremedlemmer må bruke tiden fram til neste styremøte til å 
tenke på/arbeide med saken, og samtlige pålegges å komme med forslag til hva som 
kan gjøres i neste styremøte. 
Travlagene tilskrives med anmodning om forslag på tiltak, evt. redegjørelse for tiltak 
i egen ponnigruppe, for å få ponniarbeidet opp å gå igjen. 
 

 Medlemssituasjonen. 
Det er nylig sendt ut restanselister som viser at svært mange medlemmer er skyldig kontingent for ett 
eller 2 år. Dette er svært bekymringsverdig og krever at medlemsansvarlige i travlagene følger opp og 
gjør en aktiv innsats. Hvert enkelt styremedlem må ta dette med hjem til sitt travlag og oppfordre til 
innsats. 
 

 Antall hester til start i lokalløp og registrerte premiekjøringer. 
Vi har en regel som tilsier at det skal være minst 5 hester meldt til hvert løp i lokalløp og registrerte 
premiekjøringer der Nord-Norge travforbund gir premietilskudd, og minst 3 av disse må komme til 
start.  Ettersom færre hester blir meldt til start på lokal og regionbanene har det kommet flere og 
flere søknader fra arrangørene og dispensasjon fra denne regelen. Dette har medført mye 
ekstraarbeid for administrasjon og styret, og dispensasjoner har medført ulik behandling av de 
forskjellige løpsarrangørene. Styret har derfor diskutert situasjonen og fattet følgende vedtak: 
 

Vedtak: Det gis ikke dispensasjon fra regelen om at det alltid skal være minst 5 
hester meldt til lokalløp eller registrert premiekjøring som får premietilskudd fra 
Nord-Norge travforbund. 
 

 Telefon og internettgodtgjørelse til forbundssekretæren. 
 
Vedtak:  Forbundssekretæren får dekket abonnementsutgifter for internett på bopel. 
I tillegg får sekretæren en godtgjørelse på kr 300,- pr. mnd. for bruk av privat 
mobiltelefon i jobbsammenheng. 

 

   

 

 
Ragnar  Storå 

   referent 
 


