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    Vestfold Travforbund 

REFERAT FRA LAGLEDERMØTE 
 
Tid:   26.8.2020 kl. 18.00-21:30 
Sted:   UT-rommet, Jarlsberg travbane 
Til stede fra styret: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, 

Malin Sandbæk 
Lagledere:  Alle lag var representert.  

Magnus Taanevig, Tina Gabrielsen, Ingar Aarøe, Arne Kristiansen, 
Beate Holmstrøm, Laila Thue, Kjell Vidar Moland og Terje Sviland 

 
   
Referent:  Hege Rokseth/Mats Kristiansen 
  
SAKSLISTE:   
Sak 1  Gjennomgang av forslagshefte til DNTs generalforsamling 
Sak 2  Status og diskusjon fusjon med Buskerud. 
Sak 3  Status og diskusjon om Nye Jarlsberg. 
Sak 4  Utfordringer i medlemsregisteret og rekruttering 
Sak 5  Planlegging av høstkonferansen. 
 
Eventuelt 
 
REFERAT: 
 
Sak 1  Gjennomgang av forslagsheft til DNTs generalforsamling  

Forslagene ble presentert av styreleder, Gunnar Flåten, og laglederne 
diskuterte rundt hver enkelt sak. 
GF-sak 9: Enighet om at DNT skal utrede saken og komme tilbake til den til 
neste år. 
GF-sak 10: Ingen endringer med mindre det er oppe til tema. 
GF-sak 11: Ingen innvendinger. 
GF-sak 12:  

1. Enstemmig støtte til forslaget. 
2. Støtter styret. 
3. Forslag fra Vestfold støttes, men det ble også drøftet hvordan DNT kan 

tilrettelegge for økt bestand av travhester 

6. Støtter styrets innstilling. 
GF-sak 13: Gunnar orienterte rundt valget og kandidatene som er sendt inn til 
forslag. Støtte til Ingolf Herbjørnrød for to nye år som nestleder. 
 
Ingar Aarøe ønsket større innblikk i det økonomiske, blant annet i situasjonen 
rundt Bergen Travpark 

  



 
 
 

Vestfold Travforbund  Referat lagledermøte 26.08.2020 Side 2 
 

    Vestfold Travforbund 

 
Sak 2  Status og diskusjon rundt fusjon med Buskerud.  

Gunnar informerte litt rundt den planlagte fusjonen med Buskerud. Nytt møte 
med Buskerud finner sted 28. august kl. 16.00 på Gardemoen hvor Tina, Roger 
og Gunnar møter. 

Sak 3  Status og diskusjon om Nye Jarlsberg 
Planen videre er å få en status på anlegget.  Hvordan vi skal bygge og utvikle, 
og hvordan vi kan vedlikeholde i forhold til rives/ikke rives.  
Eiendom og drift har befaring 310820 og har en rapport fra Øystein Dale.  
Roger orienterte om at neste steg er å opprette en plangruppe til å hente inn 
informasjon. 
Gunnar nevnte et samarbeid med Midt-Norge hvor vi kan dra nytte av den 
informasjonen de sitter inne med rundt det å bygge et nytt anlegg. Dette kan gi 
oss en oversikt på hva de forskjellige elementene vil koste.  
Gunnar innhenter også informasjon fra prosjektet i Malmø der man skal bygge 
om Jægersro til 1400 meters bane. Det er meget interessant med tanke på 
dyrevelferd og redusert skadefrekvens på hestene. 

 
Sak 4  Utfordringer i medlemsregisteret og rekruttering 
 
Sak 5  Planlegging av høstkonferansen 

En gjennomgang av aktuelle temaer er gitt av Gunnar.  
Styret ønsker forslag på temaer fra travlagene. Som gjesteforelesere er det 
forslag på Stefan Hultman, Lars O Romtveit, Olaf Tufte og Stig H Johansson. 
Som møteleder er foreslått Halvar Flatland. Gunnar har Invitert leder i Midt-
Norge Asbjørn Opdal til å fortelle om det nye baneprosjektet i Orkdal. 

 
Eventuelt 
 

1. Banemannskap/vaktmester i fast stilling er ønsket av lagene. 
2. Lagene ønsker en stall beregnet på rekrutering, amatører og ponni (spør Biri om tips 

til å gjennomføre). 
3. Det kom inn et forslag til en felles strategi for travlagene hvor VT også skal være 

inkludert. 
4. Til orientering. Gjennomgang av tapsgrenser og møtet på Jarlsberg med medlem i 

finanskomiteen Anne Kristine Linnestad (H) den 27. august. Gunnar følger opp via 
personlig kontakt.   

Det ble opplyst om banetilskuddene til de enkelte lagene. 
 
Møtet ble hevet ca kl 2130. 
 


