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    Vestfold Travforbund 

Travlagsledermøte  
18.november 20202 kl.19:00 – 21:25 

 
Deltakere:  

 
Styremedlem Navn 18.11.2020   
Leder Gunnar Flåten 1   
Nestleder Tina Gabrielsen 1   
Styremedlem Roger Hansen 1   
Styremedlem Truls Glittum 1   
Styremedlem Mats Kristiansen 1   
1. Vara Malin Sandbæk 1   
2. Vara Josefine Eilertsen  nei   

     
Travlag Navn 18.11.2020   
Holmestrand og Omegn 
Travforening Magnus Taanevig 1   
Horten og Omegn 
Travforening Yvonne Øvrebø 1   
Sandefjord Travforening Ingar Aarøe nei   
Stokke og omegn 
Travforening Arne Kristiansen 1   
Tønsberg og Omegn 
Travforening Beate Holmstrøm 1   
Lågen Travlag Laila Thue 1   
Larvik Travlag Kjell Vidar Moland nei   

Re Travforening Terje Sviland 1 
var med frem til 
pausen 

 
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær 

 
Saksliste: 

1. Oppdatering fra styreleder ang fusjon med Buskerud og Nye Jarlsberg 
2. Høstkonferansen – evaluering og hva gjør vi? 
3. «Runden rundt bordet» - hva skjer i de enkelte travlagene? 
4. Medlemsregister og nettsider  
5. Rekruttering i 2021 - hva kan du og ditt lag gjøre? 
6. Årshjul – gå gjennom forslag fra styret 
7. Breddeløpsdager – innspill fra Tønsberg og omegn Travlag. Se vedlegg 
8. Generalforsamlinger i 2021 vs smittevern 
9. Ny krisepakke for frivillige lag og foreninger: https://lottstift.no/krisepakke-3-for-

frivilligheita/  
10. Kurs – har dere noen ønsker for kurs i 2021?  
11. Budsjett ang diverse tilskudd fra DNT 2021  
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1.Oppdatering fra styreleder ang fusjon med Buskerud og Nye Jarlsberg 
 Det er delte meninger i BT knyttet til sammenslåingstankene. Noen sier de vil være med å 
bidra til Nye Jarlsberg, men ikke så positive til å slå sammen forbundene. Det var tenkt å 
presentere fordeler og ulemper for begge forbundene under høstkonferansen. Kan være 
fornuftig å ikke presse på for hardt nå når det er en del arbeid knyttet til Helgelandsmoen 
prosjektet. Greit at de får klarhet i hva som ligger på bordet før de trenger å tenke videre på 
Nye Jarlsberg. Vi ønsker å opprettholde vår invitasjon til å være med videre i prosjektet. 
Prosjektgruppen med seks personer har første møte neste uke, Gunnar Flåten, Ole Anton 
Langedrag og Roger Hansen fra VT. Endre Storhaug og Erling Bottolfs og eventuelt Mattis 
Aspelin (BT eiendom) fra BT. Øystein Dale er gruppens sekretær.  
 
Roger har tenkt å kalle inn til et eiendomsmøte snarlig, slik at vi kan komme i gang med 
arbeidet med Nye Jarlsberg og viktige vedlikeholdsplaner. Det kan se ut som den påtenkte 
rundkjøringen kommer slik at vi ikke får mulighet til å bygge en 1300 m bane. Det vil følge 
Melsomvikveien slik den ligger, og da trenger vi ikke å rive stallene.  Dette gjør at vi kan 
komme i gang med vedlikehold og utbedring av det eksisterende anlegget.. En viktig 
avklaring blir om publikumssiden skal flyttes, eller om det skal utvikles næring, 
administrasjon og publikum på ca 5.000.000 m2 rest areal på og rundt dagens adm bygg.  Det 
siste virker mest nærliggende pr i dag. 
 
Det er vanskelig å gi noe godt tidsestimat pga nødvendig avklaring av veiløsningen og 
samarbeidet med Buskerud. Men alle er interessert i å komme i gang så raskt som mulig.  Det 
er tanker om å få til et fellesmøte mellom styrene i forbund, eiendom og drift som kan avklare 
rammebetingelsene og vurdere gamle og nye planer. Det er spesielt viktig å enes om hva som 
skal beholdes, slik at nødvendig vedlikehold og utskiftninger snarlig kan iverksettes. 
 
2. Høstkonferansen 
Det var lagt mye ressurser i forberedelser av den. Rekordstor påmelding. Programmet var 
spennende, og det var tanker om å få til to inspirerende og positive dager. Styret stod samlet 
om at vi ventet med avlyse inntil vi så at det ikke lot seg gjennomføre. Det var en regning på 
120 000 som måtte betales dersom vi skulle avlyse uten at myndighetene påla oss å avlyse. 
Kommuneoverlegen ga ingen begrensinger, og hotellet fikk lov til å arrangere. Derfor endte 
det med at vi måtte avlyse, og måtte ta regningen selv. Vi fikk regningen ned til 40 000 kroner 
mot at vi lovde å komme tilbake med nytt arrangement når det lar seg gjøre. Regningen blir 
foreslått delt på de tre forbudene.  
 
3. Runden rundt bordet 
Holmestrand og omegn – ikke så mye som skjer. Vi fristet med et betydelig tilskudd til 
kjøpere av åring på auksjonen, men ingen benyttet seg av tilbudet. Vi er også med på 
gaveposene som deles ut. Lite aktivitet fra medlemmene. Samarbeid med andre foreninger er 
positivt og vi blir gjerne med. Ville egentlig ha julelunsj, men den utgår.  
 
Horten og omegn – Skjer ikke så mye. Jobber mot generalforsamlingen. Innkalling er sendt 
ut. Fikk ikke vært med på arrangementet knyttet til auksjonen. Har bidratt til de som får 
godkjent mønstringsløp – 2000 kr pr hest. Skal støtte Hans Petter Tholfsens minneløp 
(kreftsykebarn i Vestfold) med 10 000 kroner neste år. Skal ha GF 16. januar.  
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Stokke og omegn – gjennomførte Stokkedagen. Litt amputert, men gjennomførte uten 
festligheter. For å gi litt til hesteeiere, oppassere (fikk penger). Har vært med på gaveposen 
sammen med Horten og Holmestrand. Jobber med GF. Vanskelig å gjennomføre lokalkjøring.  
 
Tønsberg og omegn – Tønsbergdagen ble avlyst pga nye restriksjoner. Har en sak angående 
mer breddefokus på løp. 26.januar for GF.  
 
Lågen – har vært en stor dugnad på rettstrekket. Er et lite lag, slik at det er ikke så mye de får 
bidratt med for andre. Men de har bra engasjement på de medlemmene de har, og hadde 
mange som møtte opp på dugnad. GF i slutten av måneden. Kan eventuelt gjøre det samme 
dag som Holmestrand, og gjøre noe sosialt sammen?  
 
Re – lite aktivitet. 25/1 GF. Bekymret for medlemstallet. Bruker en del ressurser på dette. 
Jobber med potensielt nye medlemmer som de fordeler seg imellom. Men får nye inn og 
andre går ut. 
 
Råd ang GF  - romslige lokaler og under 50 personer.  
 
4. Medlemsregisteret 
Hege gikk igjennom presentasjonen som var tenkt å ha under høstkonferansen.  
Det vil bli arrangert kurs i Teams. 
Vervekampanje – lagledere var generelt positive til det, men det oppleves ikke som riktig 
tidspunkt akkurat nå. Vi må se på hvordan det skal gjøres på et senere tidspunkt.   
 
5. Rekruttering 
Vi har kommet med innspill til rekruttering på høstkonferanser flere år tilbake i tid. Hva kan 
du og ditt lag gjøre?  
Innspill fra styret: Begynne i det små. På Lag er et godt rekrutterings- initiativ. 
Grasrotandelen er også et viktig bidrag til lagenes økonomi. I tillegg er Andelshest et nyttig 
verktøy for rekruttering (Horten har en god andelshest, og Holmestrand har hatt andelshest). 
Magnus: Det er helt avgjørende at man har en person som kan drifte et slik andelslag. Det er 
mye arbeid. Viktig at man kan samarbeide på tvers av lagene. Holmestrand ga bort andeler i 
stor hest til ponnikuskene, og til noen andre som de syntes skulle ‘få’ en andel.  
Forslag til neste lagledermøte: få Marius Bugge fra Horten til å presentere hvordan han gjorde 
det med andelslag. Holmestrand og Horten kan bidra med hvordan de har gjort det.  
Tina: engasjere de rundt oss – få dem til å spille på ‘din’ hest.  
Magnus: det er ikke så lett å ta med folk til Jarlsberg nå ... ikke så hyggelig i det bygget nå. 
Vanskelig å rekruttere ponni -vil veldig gjerne ha gode innspill. Hva med amatørstallen? 
Magnus synes det høres veldig bra ut.  

Svar fra Gunnar: Det er pr i dag enkelte delvis amatørtrente hester på Jarlsberg i 
samarbeid med våre trenere. Styret i Vestfold Travforbund ønsker ryddige 
utleieforhold og ber styret i Jarlsberg Travbane as om å tilrettelegge for en form for 
amatørstall på Jarlsberg. Det kan være i samarbeid med en av banens trenere, eller som 
en egen selvadministrert avdeling.  
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Laila: Vanskelig å ta med folk på banen nå pga C-19. Ang amatørstallen – kan det være noen 
som er interessert i å drifte en slik stall på ‘dugnad’. Biri har et bra opplegg. 
Truls: rekruttering – handler ikke bare om barn/ungdom – husk å rekruttere voksne. Synes 
amatørstall er en god ide. Magnus er veldig enig i at vi må rekruttere de voksne også.  
Yvonne/Tina: ta med kollegaer ut (lønningspils). Mange har bare sett trav på TV. Ta dem med 
ut. 
  
6. Årshjul – vi gikk gjennom forslaget fra styret. Se vedlegg. 
7. Breddeløpsdager – innspill fra Tønsberg og omegn Travlag. Se vedlegg. 

Travlaget lager et formelt forslag som sendes til travforbundet (Hege), som videresender 
søknaden til DNT. 

8. Generalforsamlinger i 2021 vs smittevern. Styreleder ønsker å komme ut til samtlige GF 
hvis han blir invitert for å si litt om hva forbundet holder på med. Horten, Holmestrand, 
Lågen og Stokke inviterte på strak arm. Ta kontakt i god tid dersom dere ønsker at han 
skal komme til deres GF. 

9. Ny krisepakke for frivillige lag og foreninger: https://lottstift.no/krisepakke-3-for-
frivilligheita/ . DNT oppfordrer alle til å søke – søknad sendes til travforbundet (Hege). 
Hvor vi samler sammen alle søknadene før de sendes videre. 

10. Kurs – har dere noen ønsker for kurs i 2021? Ja. Forslag: Laktatmåling/trening av 
travhest, skadeforebygging/veterinær, fôring – send gjerne inn forslag til 
hege.rokseth@rikstoto.no  

11. Budsjett ang diverse tilskudd fra DNT 2021. Signaler fra DNT er at de vil være tilbake til 
2019-nivå for 2021 når det gjelder tilskudd. 

 
Eventuelt  
- Landsrådet. Saken ang avlsreglementet. Landsrådet står på VTs forslag som også støttes 

av begge avls organisasjonene. Gunnar har protestert på det som oppfattes som trenering 
fra DNTs styre og administrasjon.  

- Det er jobbet mye mot nye tapsgrenser med uønsket hard retorikk i travpressen. 
- Trav365 ble felt i pressens faglige utvalg i saken som var reist av Gunnar Flåten 
- Holmestrand: DNT bør innføre at oppdretter skal ønskes velkommen til seremoniplass i 

alle større 3- og 4-årsløp. Magnus lager et ferdig skrevet forslag til Gunnar/Hege, som 
videresendes til DNT.  

- Drift v/Tina jobber for at Jarlsberg skal bli et hyggelig sted å komme til. Jobber også med 
sikkerheten.  

- Samarbeidsklima mellom styrene på Jarlsberg er bra.  
- Ønske fra Ponnigruppa om å kjøpe vester med logo støttes. Hege følger opp saken. 
- Ponnigruppa undersøker muligheten for å skaffe kommunikasjonsutstyr til de aktive under 

trening, ref kjøreskolenes utstyr til mopedopplæring. Hege følger opp saken. 
 
  


