BLI HESTEEIER
– opplev samspillet mellom hest og folk

START ANDELSLAG
OG BLI HESTEEIER
I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning,
gleder, opplevelser og sosialt felleskap – til en brøkdel av
prisen og risikoen.
Andelslag er en ypperlig mulighet til å rekruttere hesteeiere. Da
kan man tilpasse sin satsning og kombinere hesteholdet med ulike
sosiale aktiviteter – på og utenfor travbanen. Å dele gleden sammen
med andre er dobbelt glede. Det å dele utgiftene på mange hender
er heller ikke negativt.
DNT ønsker å bistå de som ønsker praktisk hjelp. På de neste
sidene kan du se eksempler på infobrev og vedtekter. Dette kan
selvsagt gjøres på mange måter også, men vi mener dette er et godt
eksempel.
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ØNSKER DU TIPS ELLER RÅD?
På travsport.no under «Skjemaer» i underkategorien «Hesteeier», finner du vårt forslag til
andelslagskontrakt. Dette er en enkel mal å benytte dersom dere ønsker å starte opp et andelslag.
Dersom det er spesielle forhold dere mener må med i kontrakten og som ikke står i malen, er det
ingenting i veien for å legge til dette selv, men tenk godt igjennom hvilke mulige konsekvenser det dere
legger til kan føre til for den enkelte andelseier eller for andelslaget.

Ønsker dere mer generell informasjon om hvordan andelslag fungerer kan det fås ved henvendelse til:
servicetorget@travsport.no - telefon 22 95 60 00
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EKSEMPEL PÅ INFOBREV:
INFORMASJONSBREV NR
7 LAMBORGHINI CR
STALL LAMBORGHINI

ENDELIG PÅ BANEN
Dagens hurtigarbeid ga de svarene som travtrener Per«Proffen» og Stall Lamborghini håpet å få.
Han er klar! Hold derfor av onsdag 8. september. Da skal hesten gå mønstringsløp på Bjerke
og det blir altså hennes første offisielle opptreden i løpsbanen.
«Proffen» var, som dere forstår, svært godt fornøyd med det han kjente i dag. «Han er
dunderfin og gjør ting- ene sine veldig lett”, var hans først kommentar.

Det var litt uvant for ham med reklameskilt, høye bygninger og andre ukjente fenomener, men
det gikk seg til etter hvert. Han jogget veldig lett 1,32/1600 meter på det som må kalles en
gjørmebane. «Proffen» ga litt gass etter ”målpassering” og han responderte fint på det.
Nå skal vi selvsagt ikke ”ta av” og bestille nye biler, men
manblir selvsagt i godt humør av slikt. Det er fortsatt
lenge til alvoret tar til for fullt neste år og mye kan skje på
veien. Det har vi fått erfare tidligere. Vi kan imidlertid
trygt slå fast at vi har en flott og talentfull traver – og
da har vi lov å la drømmene leve videre.
FAMILIENYTT
Lamborghini CRs helbror Jag Uar fikk i forrige uke
endelig full uttelling på sin fine form. Etter flere forsøk
etter skadeavbrekket tok han en flott seier på Bjerke, og
det skal bli spennende å se hva han kan få til i
kvalifiseringen til årets derby. Jag Uar kommer ut i på
Bjerke i morgen (onsdag) og vi kan nok forvente
fremgang fra debuten på Jarlsberg tidligere i sommer.
Som alltid; ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.
Neste e-nyhetsbrev kommer i slutten av neste måned.
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Med hilsen Ola Nordmann
Andelslagsbestyrer
Stall Lamborghini

FORSLAG TIL VEDTEKTER
OG
ANDELSLAGSKONTRAKT:
DNT har laget en mal/forslag til vedtekter og andelslagskontrakt.
Denne finner du på travsport.no under «Skjemaer» i underkategorien «Hesteeier».’
I vedtektene er det viktig å få med alle vesentlige detaljer slik at driften av andelslaget kan foregå på en
forutsigbar måte.
Husk at forslaget til vedtekter og andelslagskontrakt, er nettopp et forslag.
Det er andelslaget selv som bestemmer hva som skal stå i andelslagskontrakten og i vedtektene, og
det er derfor viktig at man går igjennom teksten og tilpasser den til andelslagets drift.
Eksempler på forhold som det er viktig å ta stilling til, er hvor stort flertall som må til for å f.eks. endre
vedtektene, eller ta viktige avgjørelser som f.eks. bytte av trener eller salg av hesten.
Hva som er et hensiktsmessig flertall for å kunne ta disse avgjørelsene, vil ofte bestemmes av antall
andeler i andelslaget, og hvordan disse er fordelt. Simpelt flertall (>50%) hindrer minoriteten fra å
blokkere viktige avgjørelser, men kan også gi for stor makt i andelslag hvor en andelseier innehar 50%
av andelene.

Det å eie travhest er en
utrolig flott hobby

"Det å eie hest sammen med andre
er både sosialt og givende.
Opplev gleden sammen med andre!"

«DNT en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og
travhesten i sentrum»
"Mennesker føler seg bra både fysisk og psykisk av å omgås hester"

