
Buskerud og Vestfold travforbund 27. juni 2022

Status 
Her kommer en liten status fra Buskerud og Vestfold travforbund. For 
første gang velger vi å skrive et felles informasjonsskriv. Dette fordi vi 
nå har mye felles informasjon å formidle. Vi tenker også at det er 
interresant for alle medlemmer å vite noe om de prosessene som 
forgår i de to forbundene. 

Jarlsberg Arena 

Det første eiermøte  med Arena styret er gjennomført. Styret 
har kommet godt i gang og jobber med realisering av et nytt 
næringsbygg. Det er også konkrete planer om å etablere en stor 
dyreklinikk på stallsiden. Forbundene har gitt styret tilslutning 
til at å prioritere gjestestaller er en god plan.  Det arbeides 
parallelt med å få en overordnet strategi og styret i arena har  
hatt et første møte med styret i Jarlsberg travbane AS. Disse to 
styrene vil samarbeide der det er naturlig å benytte kompetansen 
til travbane styret inn i arena styret. 

Dugnad  

Søndag 3. juli klokken 12 blir det dugnad. Vi ønsker å gjøre banen flott 
og fresh til den store JGP helgen. Ta med arbeidslyst og godt humør så 
får vi gjort masse samtidig som vi kan være sosiale. Vi skal både male 
litt og få luket, klippet litt gress og ellers gjøre anlegget flott til vår 
store fest helg.  

Jarlsberg Grand Prix

Vår store festhelg Jarlsberg Grand Prix nærmer seg med stormskritt. 
Det blir tre dager med flotte hester og spennende løp. Vi ønsker oss 
masse publikum og stor stemning på tråkka. Ta med dere familie og 
venner og legg turen til Jarlsberg denne helgen. Billetter bestiller dere 
på ticketco.events/no og bruk søkeord Jarlsberg.  Hvis det er interesse 
for at vi skal organisere en buss fra Buskerud så ta kontakt med Anita 
Sønsteby og meld i fra. Hvis det er nok interesserte setter vi opp buss. 

I år ønsker vi, etter innspill fra Holmestrand og omegn travforenng, å 
invitere en representant fra styret i hvert av lokallagene i både 
Buskerud og Vestfold til å være med å dele ut premier under 

VIKTIG  

✦3. juli arrangeres det 
dugnad på Jarlsberg 
Arena.  Alle som 
stiller på dugnad får 
gratis inngang til en 
av dagene under JGP 
helgen.  

✦8. - 10. juli Jarlsberg 
Grand Prix 

✦20. august 
Lokalkjøring / hestens 
dag på Myremoen 
hestesportssenter.          

✦Har du informasjon 
som du tenker hadde 
vært flott å dele så ta 
kontakt med 
undertegnede på e-
post: 
anita.sonsteby@hotm
ail.com eller 
malin.sandbak@horze
.com  

INFORMASJON 
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arrangementet. Dette gjør vi for å rette en takk, å si at vi setter stor 
pris på den jobben som gjøres ute i lokallagene. Representanten som 
skal dele ut premier i et løp blir invitert til restaurant teltet og får en 
plass der den dagen, sammen med øvrige premieutdelere. 

Ekstraordinær generalforsamling i Vestfold 

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Vestfold 14. juni. 
Der ble det valgt en ny valgkomité og man fikk på plass nye 
styremedlemmer for å erstatte de som hadde trukket seg.. Nytt styre 
har allerede hatt sitt første konstituerende møte, og det er flinke folk 
med komplementerende kompetanse som ser frem mot å jobbe for 
travet i Vestfold. Vi ønsker å si tusen takk til alle lagene og alle som har 
engasjert seg og samarbeidet godt for å få på plass innspill på personer 
til både styre og valgkomité. 

Buskerud 

I Buskerud jobbes det for å få på plass det som mangler på Myremoen. 
Administrasjonsbygget blir ikke igangsatt før etter sommeren, men det 
jobbes for å få landet det meste andre før lokalkjøring / hestens dag 
som skal arrangeres i august. 

På Drammen er det høringsfrist på planen i august så der må vi bare 
vente på eventuelle innspill som måtte komme. 

Helgelandsmoen er en prosess som går forholdsvis sakte. Det er dialog 
og møter, men det har ikke skjedd noen store ting der foreløpig.  

Med vennlig hilsen                                                                                                
Anita Sønsteby og Malin Sandbæk

Nytt styre i 
Vestfold 
travforbund  

Malin Sandbæk, leder 
Frank Skarsholt, nestleder  
Marita Tangen Svindland  
Roger Hansen 
Celine Dobloug Talbot 
Hilde Jensen, 1. vara 
Joachim Haugvalstad, 2. vara 
  

Junior hest 

I Holmestrand og omegn 
ttavforening har de fått på 
plass et veldig spennende 
prosjekt med en egen junior 
hest.  Alle lagets 
medlemmer under 18 år er 
medeiere i en nyinnkjøp 
kaldblodshest, BB Messi. 
Hesten er satt i trening til 
Eivind Gravdal. 

Et veldig godt grep for å 
skape engasjement hos de 
yngste medlemmene.. De 
har også fått flere nye 
medlemmer. Vi ønsker lykke 
til med hesten til alle de 
unge håpefulle hesteeierne.


	Status
	Nytt styre i Vestfold travforbund
	Junior hest

