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    Vestfold Travforbund 

Travlagsledermøte  
14.april 2021 19:00 – 21:30 

 
Deltakere:  

 
Styremedlem Navn 14.04.2021 Kommentar   
Leder Gunnar Flåten 1   
Nestleder Tina Gabrielsen -   
Styremedlem Roger Hansen 1   
Styremedlem Truls Glittum 1   
Styremedlem Mats Kristiansen 1   
1. Vara Malin Sandbæk 1   
2. Vara Josefine Eilertsen  -   

     
Travlag Navn 14.04.2021 Kommentar   
Holmestrand og Omegn 
Travforening Magnus Taanevig 1   
Horten og Omegn 
Travforening Yvonne Øvrebø 1   
Sandefjord Travforening Ingar Aarøe 1   
Stokke og omegn 
Travforening Arne Kristiansen 1   
Tønsberg og Omegn 
Travforening Beate Holmstrøm -   
Lågen Travlag Laila Thue 1   
Larvik Travlag Kjell Vidar Moland 1   
Re Travforening Terje Sviland 1  

 
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær 

 
Saksliste: 

1. Andelslag v/Magnus Taanevig, Holmestrand og Tina Gabrielsen, Horten 
2. Årsmøter og generalforsamling, v/Gunnar Flåten og forbundssekretær 
3. 3 (4)-års befaring anleggene innen 31.mai. Det skulle egentlig vært befaring i fjor, men det 

ble utsatt pga C-19, v/anleggsansvarlig Gunnar Flåten 
4. Orientering om strategiarbeidet i DNT, v/Gunnar Flåten 
5. Orientering om status i Norsk Trav v/Gunnar Flåten 
6. Nye Jarlsberg v/Gunnar Flåten 
7. Amatørstall v/Gunnar Flåten 
8. Orientering om ulykkesforsikring via DNT, v/forbundssekretær 
9. Sponsorarbeid. Invitasjon til lagene om å bidra til å skaffe sponsorer til Ulf Thoresen Grand 

National, v/Gunnar Flåten 
 
Eventuelt  

- Terje Sviland ønsket å høre fra forbundsledermøte som var på mandag 
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1. Andelslag v/Magnus Taanevig, Holmestrand og Tina Gabrielsen, Horten 
a. Målet er å inspirere hverandre i denne spesielle tiden. Andelslaget i Horten er laget 

på en litt annen måte enn den i Holmestrand. Horten hadde større andeler. Horten 
brukte lokal trener slik at det var lett å komme å besøke hesten.  Begge ble styrtet 
styrt fra travlaget. Regnskapet til Holmestrand var satt bort til profesjonell aktør – 
det anbefales på det sterkeste i og med at det er krevende å få folk til å betale. 
Utfordringen med regnskapsfører er at han ikke har oversikt over hva de forskjellige 
utgiftene er.  
Holmestrand hadde ikke like stor sportslig suksess som Horten fordi hesten deres 
skadet seg.  
Holmestrand lagde vedtekter som er basert på DNT sitt regelverk for andelslag. 
Magnus gikk gjennom vedtektene de lagde.  
Han sa at et suksesskriterie kan være avhengig av at man har en primus motor. De 
hadde 30 forskjellige eiere og 50 andeler. Flere var interessert i å være med neste 
gang det skulle være andelslag. Flere hadde verken erfaring med hest eller 
travsporten.  
Holmestrand deler gjerne oppsett for vedtektene – Magnus sender dem til 
forbundssekretær.  
Magnus stiller gjerne opp i Teamsmøte hvis noen av lagene ønsker det.  

b. Innspill fra Terje Sviland var at det kan være lurt å lage sosiale sammenkomster 
knyttet til andelslagene.  

2. Årsmøter og generalforsamling, v/Gunnar Flåten og forbundssekretær 
a. Vi gikk status for hvert enkelt lag 
b. Generalforsaming i DNT. Styreleder gikk gjennom valgdokumentasjon som er lagt ut 

på travsport.no. Laglederne fikk komme med sine tanker rundt kandidater.  
3. 3 (4)-års befaring anleggene innen 31.mai. Det skulle egentlig vært befaring i fjor, men det 

ble utsatt pga C-19, v/anleggsansvarlig Gunnar Flåten. Forbundssekretær sender ut skjemaer 
som skal fylles ut pr anlegg og leveres innen 31.mai. Gunnar Gjerstad fra DNT blir med på 
befaring.  

4. Orientering om strategiarbeidet i DNT, v/Gunnar Flåten. Arbeidet skal være klart til 
generalforsamling til høsten.  

5. Orientering om status i Norsk Trav v/Gunnar Flåten.  
6. Nye Jarlsberg v/Gunnar Flåten. Samarbeidet med Buskerud fungerer meget bra. Det skjer 

mye der nå. Gunnar Flåten leder arbeidet i prosjektgruppen som også består av Roger 
Hansen fra Vestfold, sammen med Mattis Asplin og Trond Thorseth fra Buskerud. I en utvidet 
referansegruppe er i tillegg Ole Anton Langedrag og Jan Haslestad med fra Vestfold i tillegg til 
Endre Storhaug og Erling Bottolfs fra Buskerud. Øystein Dale er med som sekretær for begge 
gruppene.  
Det jobbes med organisering, forretningsmodell og tegninger som virker svært spennende.  
Et forslag er snart klart til behandling i organisasjonen. Det blir et lagledermøte den 3.mai 
som kjøres parallelt med lagledermøte i Buskerud hvor prosjektet skal presenteres.  
Navnet er foreslått til å være Jarlsberg Arena. 

a. Terje Sviland er fornøyd med at det ser ut til å bli noe av prosjektet selv om Buskerud 
er i gang med forarbeidet knyttet til Helgelandsmoen. 

b. Moland stilte spørsmål om det er ponnimiljøet er hensyntatt i prosjektet. Gunnar og 
Roger bekreftet dette uten å kunne gi detaljer før det skal lanseres 3.mai.  

7. Amatørstall v/Gunnar Flåten. Det er vanskelig å komme videre i forhold til dette. En av 
aktørene på Jarlsberg flytter nå ut. Det er ikke fullt belegg på Jarlsberg. Beate Holmstrøm er 
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svært interessert i å være med og drifte en slik stall. Roger Hansen orienterte om at det er 
stor etterspørsel.  

a. Laglederne kom med innspill både for og imot amatørstall. Det er enighet om at det 
er et bra tiltak for rekruttering som det jobbes videre med om det blir ledig stall. 

8. Orientering om ulykkesforsikring via DNT, v/forbundssekretær. Ikke alle er klar over 
omfanget av denne forsikringen. Den kan være fin å bruke som en medlemsfordel ved 
rekruttering av medlemmer.  
Forbundssekretær sender ut på e-post i etterkant av møtet. 

9. Sponsorarbeid. Invitasjon til lagene om å bidra til å skaffe sponsorer til Ulf Thoresen Grand 
International v/Gunnar Flåten. Gunnar og Øystein Dale har utarbeidet et fint ark der vi byr 
inn sponsorer til løpet. Travlag som bidrar med en av sine egne sponsorer får en støtte på kr 
5.000. Løpet må ha en samlet premiesum på 100.000 euro for å beholde sin Gruppe 1 status. 
Lagene var positive og går i gang med salgsarbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


