
Inspirasjonssamling for instruktører i barn og ungdomsarbeidet, Bjerke 27. -28. november. 

Deltagere: Mari Ann Skålien -Kathe Bermingrud fra Buskerud travforbund  
Hege Alme fra Oslo Akershus travforbund  
Sonja Irene Johansen -Bjørn Vidar Garseg -Beathe Møller fra Østfold travforbund  
Tove Brevik Muhle -Stig Kvernberg -Monica Eide Lervik -Janne Riseth -Anne Line Dørum -Lena Mari 
Solberg Aas -Marthe Røseg fra Midt Norge 
Katarina Brorsgård fra Nord Norge 
Marielle Smørås -Christiane J. Kristiansen fra Vestenfjeldske travforbund 
Ann May Sveinungesen -Jeanett Vereide -Kai Sundberg fra Agder travforbund 
Hilde Bø -Cecilie Steensen fra Telemark travforbund 
Tove Onshuus fra DNT 
Meldt forfall: Hege Arverud Travskolen Bjerke og Lene Kippe fra midt Norge 
  

Det var nyttig og komme sammen å få diskutert og utveksle erfaringer. Det er 3 år siden sist. 

Tove ønsket velkommen og sa litt kort hva dagen skulle inneholde. 

Tron Gravdal fra Norsk Trav snakket om løpene- tidspunkter det er mulig å kjøre ponniløp. Det ble 

snakket om rutiner på hvor og hvem som lager terminliste for ponni. Ponniutvalg kommer med 

forslag, leverer sin bane som igjen sender dette til Norsk Trav. Her vil dette bli sett over og lagt inn på 

siden til ponnitravet.no. Dette vil ikke komme i løpsbulletinen før mars-april. 

Ellers fikk Tron disse diskusjonene. 

• Ponniløpene tettere på første løp. 

• Ponniløpet skal være siste arrangement i banen før første løp (prøveløp skal gå før 

ponniløpet. 

• 4 startende i ponniløp ok, under dette må banen det gjelder selv ta kontakt med Norsk Trav 

om løpet skal gå uansett. 

• Når stor hest løp starter tidlig, kan eventuelle ponniløp gå til slutt, men da helst BCD løp. 

• Se på muligheter for å putte ponniløp mellom løpene, helst 1. og 2. 

• Betalt ponniansvarlig på hver bane ved ponniløp, her henger noen plasser igjen. De bruker 

plassjef som ikke gjør noe i forhold til ponniene annet enn å sende de ut i løp. 

• Tron må få flere av banene til å engasjere seg litt mer for rekrutteringen. Ikke la frivilligheten 

hele tiden ta ansvar. Alt fra å måle distanser, skal man ha en ponniaktivitet må banen legge 

ting til rette som at gjerder er på plass, eventuelt hjelmer/vester osv. 

 

Vi hadde Beate Heieren Hundhammer fra Rytterforbundet på besøk og hørte litt om hvordan 

rytterforbundet håndterer dette med mobbing, sekstrakassering og press. Ryttersporten har virkelig 

tatt tak i denne delen. Det var nyttig å høre hva de har gjort. Når hun sender meg, linker og 

PowerPoint videresender jeg til dere. 

Marius var dessverre syk, og linken han sendte låste hele PC `en til Tove flere ganger. Så dette ble 

ikke vist. 

Forslaget til Midt Norge om å arrangere kriteriet og Derby fra 2023. Dette ble diskutert i grupper og 

alle grupper la fram sine svar. De var ganske samkjørte på hva dette måtte inneholde. Her vil vi sende 

ut ett høringsskriv rundt reglene her. Så vi kan få ett større bilde av hva de engasjerte der ute mener 

om de eventuelle kravene. 



• Viktig med minnepremie til alle som i NM. 

• Gjøre stas på oppdrettere. 

• Må ha bra premier 

• Skal samarbeide med Sverige 

• Holde oss til kategori A og B 

Lørdagen ble avsluttet med middag på Linne hotell som ble noe sen på grunn av feil hos hotellet. 

Men det ble bra til slutt. 

Søndagen startet med gjennomgang av rutiner, alle instruktører bruker nå nettregistrering når man 

har ny kusk eller ponni. 

• Ny ponni registrering bruk tallet 9999 

• Ny registrering kusk, bruk medlemsnummer i laget. 

• Husk å ha drakt klar før ny registrering av kusk. 

• Husk vaksine-leiekontrakt -eierbevis ved registrering ny ponni. 

• Alle ponnier må registreres hos tilhørende raseforening før vi kan registrere dem hos oss. 

Dette har med regler fra mattilsynet å gjøre. 

• Dele ut diplom og rosett til bestått lisens. Dette lages snares mulig, så det kommer fort i 

bruk. Dette kan alle ha liggende i forbundene. 

• Vi må ha en form for kvittering på innsendt nettregistrering. Tove ser på om dette er mulig å 

få til nå. 

 

Ponnilandsleir 2022 er i full planlegging, den skal være i Bergen 1.-3. juli. Invitasjon kommer i februar. 

Trekamp er kommet for å bli, om det skal rullere eller ikke ble man ikke enige om. Men vi tar en 

vurdering etter hvor ponnilandsleiren skal være det gjeldene når. For at ikke to store aktiviteter skal 

være i samme region det samme året. Selve rammene rundt arrangementet er veldig bra slik det var i 

år. 

Alle var positive til hele ponnidager i sommerhalvåret. Alle gjør ett forsøk på å arrangere slike dager. 

Siste gruppearbeid var rekruttering Aktivitetsstall. Her var det mange gode forslag og en del var 

veldig positive. Noen var redd for at det igjen ble mye dugnadsjobb og man brenner ut folk. Viktig at 

man setter seg mål og at rammene inneholder en rød trå.  

 

• Det må være tilknyttet annen stall i forhold til foring utslipp. 

• Det bør holdes kurs som på travskolene i dag, bare mindre format.  

• Utleieplasser. 

• Plass for ungdommen, nybegynnere voksne. 

• Støtteordninger må til, kan ikke baseres på dugnad. 

• Åpne opp for private som vil drive, de må også få støtte.  

• Bedre støtteordninger for forbund/lag enn private. 

• Det må være en godkjennings ordning for private. 

Bergen/Vestenfjeldske har en tanke om å kjøpe 3 ponnier som settes ut til trenere for oppstalling, 

eventuelt litt bruk hos dem til hesteeiers barn osv. Noen skal ha disse på fòr i ca. 1,5 år og avsluttes 



med å selges til en av de som har dem på for. Det er beregnet to personer pr. ponni. Økonomi i dette 

er sponsorer og noe dekket inn av de som har dem på for. Dette er foreløpig en tanke de jobber med. 

Litt situasjonen rundt i forbund/lag når det gjelder barn og unge.  

• Vanskelig å få med nye da man må ha egen ponni. 

• Noen forbund er på vei opp igjen mens andre har mistet mange. 

• Noen føler de jobber mye alene. Mens andre har mye oppbakking fra forbund/lag. 

• Løpsbiten er viktig for å beholde utøverne. 

• Miljøet rundt er viktig for at du blir. 

• Fordeling av løp på sentrale Østlandet ikke kollidere, ikke ha for like løp. 

• Ponniutvalg/grupper arrangerer mye sosialt gjevt over av turer, kurs og samlinger. 

DNT eier noen ponnier med utstyr. Dette er ponnier som er godkjente og gått løp, fine læreponnier. 

Disse skal brukes i kommersiell drift ute hos forbund/lag eventuelt private som vil drive med 

rekrutteringsarbeidet. Disse skal ikke være noens private ponni. Disse er med i rekrutteringsarbeidet 

videre fremover. De er allerede aktive i kurssammenheng også på lisenskurs for nye kusker. 

 

Takk for en hyggelig og nyttig samling! 

 

Tove Onshuus 7.12.21 

 

 

 

 


