
Referat til Styremøte 5/2021
Tidspunkt: Torsdag 24/6 kl 2000-2200
Sted: Skype-møte
Innkalles: Kjell Aage Øie-Kjølstad, Halvar Krislok, Anders Kaasa, Marianne Mølmen,
Anette Holtan, Ole-Johnny Hansen og Knut Arne Ødegård

Saker:

1 Godkjenning av innkalling. Referat fra Styremøte 4 2021. KAK Innkalling og
referat fra styremøte 4 er godkjent.

2 Møteplan 2021 første halvår KAK ● Viderefører Skype-møte hver mnd
fortrinnsvis på torsdager kl 2000-2200 Neste styremøte er 26.8.21
● Hest i Trafikken
Aktuelle møter pågår.
● Rekrutering
Vi fortsetter å jobbe med dette og prioriterer tid på møtene til dette.

3 Medlem – StyreWeb opplæring av en «stand in» AKa 352 medlemmer.
Opplæring pågår og fortsetter.

4 Økonomi AKa Driftskonto: 416.582 kr
Hest i Trafikken: 197.408 kr
Stabil og god økonomi. Det er brukt lite penger.

5 Innspill fra Knut Arne Ødegård om å prioritere opp lavgrunnlagsløpene. KAK
Ødegård og Malmin er gruppen som skal være referanse til sportsavd

Knut Arne deltar i møte.
Knut Arne representerer Norsk Trav og Malmin representerer trenerforeningen.
De setter opp maler før løpsinnbydelsen, og det har blitt bedring. Rekrutt og
lavgrunnlagløp økt fra 10-12.000 kr. Det blir mindre hest, og vi kan da ikke
sitte å spare på premiefondet. Må ta noen sjangser og bruke av det. Det er
penger nok til å øke igjen. Norsk Rikstoto tapte 39 mill, som var hele
egenkapitalen, men økonomien er bedre enn fryktet.
Det er for store forskjeller fra klasseløpene til hverdags travet. Det må bli bedre
balanse og bedre fordeling av pengene.
Trenerforeningen mener det bør kjøres om mere penger for å få større hesteeiere.
Knut Arne Ødegård blir invitert til neste møte også.

6 Orientering fra Dialogmøte 22/6 KAK
Kjell Åge deltok på dette møtet, og informerte om strategiplaner på høring.
Frist til å komme med innspill er 31 juli, noe som er altfor kort frist for



foreninger og lag, spesielt nå på sommeren.
Se egen mail.

7 Prioriterte saker
a Hest i Trafikkenn HKr Filmen er ikke ferdig enda. Forskningsrapporten fra Nor

Universitetet er publisert og det blir ofte brukt ordet “rytter”, ikke “kusk”. Vi
ønsker å få endret dette. Hest i Trafikken får en del omtale, men NHF er nesten
ikke nevnt i disse. Vi burde vært nevnt i referanselistene.

b Prosjekt - Rekrutering til travsporten – aktive hesteeirere HKr Mye diskusjon
rundt rekreuttering, og dette kommer vi til å fortsette å jobbe med. Må finne en
måte å nå ut til folk så det kan komme nye inn i travsporten. Slik det er nå skjer

rekrutteringen gjerne gjennom familier.
c Ny løpsserie for 3 og 4 åringer som ikke når opp i toppnivå. HKr Veldig god

respons på dette, men kan være vanskelig å få til. Bør være etter klasseløpa,
for å få med de hestene som ikke er gode nok for disse. Vi fortsetter å jobbe
med dette for å få det på “kartet”.

8 Strategiplan – oppdateres (forslag ettersendes) KAK

9 Advokatbistand til NHF og medlemmer HKr Advokat Line Gulbrandsen. Se
vedlegg – egen mail.
Halvar legger ut info/presentasjon om dette i nyhetsbrevet.

10 Protokoll fra Årstinget gjennomgås. MMø

11 Eventuelt
Telemark Hesteeierforening får kjøre NHF’s pokalløp på Klosterskogen
i år også. Dagen er 20 september, da THF har sponsordag,
Det ble diskutert om alle lokallag skulle sette opp et NHF pokalløp hvert
år.

Porsgrunn 28.6.2021
ref. Anette Holtan


