
Referat lagledermøte 
Via Microsoft Teams 
16.desember 2021 kl.19:00 – 21:50 
 

Til stede fra styret: Gunnar, Tina, Mats, Roger, Malin 
Til stede fra travlagene: Magnus Taanevig (Holmestrand og omegn), Tina Gabrielsen (Horten og 
omegn), Ingar Aarø (Sandefjord og omegn), Terje Sviland (Re), Anders Magne Låhne (Tønsberg og 
omegn), Arne Kristiansen (Stokke og omegn) 

Ikke til stede: Lågen, Larvik 

Saksliste: 

1. Orientering fra selskapene 
2. Medlemsregister – hvordan holde på medlemmene? 

a. Eksempel fra Re på oppfølging av medlemmer som ikke har betalt 
b. Fordeler 
c. Aktiviteter 

3. Årsmøter og generalforsamlinger 2022 
4. Møteplan frem mot generalforsamling, forslag fra styret til diskusjon. Se vedlegg 
5. Jarlsberg Arena AS. Informasjon om generalforsamlingen i Vestfold Trav Holding AS 

21.desember der emisjonen endelig skal besluttes.   
Sakspapirer sendes ut etter Buskerud Trav Holding AS GF med samme tema 14. desember.  
Selskapet kan etableres innen nyttår. 

- Eventuelt 

Møtet startet med at det ble stilt spørsmålstegn fra Re ved Terje Sviland ved hvorfor Øystein Dale, 
Haslestad og Langedrag ikke er invitert med i sak nr.5.  
Horten v/Tina har full tillitt til at Gunnar og Roger kan orientere om status. 
Holmestrand og Sandefjord støttet Terje Sviland.  
Styreleder mente at i denne saken har vi nok grunnlag i styret til å orientere under sak 5.  

1. Tina Gabrielsen orienterte fra Jarlsberg Drift 
Roger Hansen orienterte fra Holding, Eiendom og Utvikling 

2. Terje Sviland orienterte om hans erfaring med ringerunde rundt til de som ikke hadde betalt. 
Han fortalte at 9 av 10 ønsket å være medlemmer, men at de opplevde det komplisert å få 
betalt. Forbundssekretær viste hvordan man kan hente ned faktura i pdf-format fra 
medlemsinformasjonen. Det ble etterlyst mulighet til å sende faktura direkte fra 
medlemsregisteret.  
Forbundssekretær kom med eksempel på å lage fordeler for medlemmene (Ringerike og Hole 
har forhandlet frem fordeler i det lokale næringslivet).  
Det ble diskutert rundt hva slags aktiviteter som kan virke motiverende. Det har ikke vært 
stor oppslutning rundt sosiale sammenkomster som enkelte travlag har forsøkt å få i stand.  
Noen mente at man må tenke nye tanker rundt det å rekruttere nye medlemmer. 

3. Årsmøter. Forbundssekretær gikk gjennom oversikten over årsmøtene i travlagene. 
4. Møteplan. Forbundssekretær gikk gjennom møteplanen frem til og med mars 

 



6.1.2022 Styremøte  - Innkalling GF, frist 7.1 
16.2.2022 Styremøte  - Frist forslag saker 14.2 

- Siste finpuss Årsberetning 
21.2.2022 Styremøte  - Frist saksliste GF 22.2 

8.3.2022 GF Jarlsberg  
26.3.2022 Hestegalla  - Quality Hotel Oseberg, 

Tønsberg 
- Hvem er komité?  
- Hvem skaffer sponsorer 
- Årets hest må være klar 
- Hvilken musikk?  

 
Forbundssekretær sender spørsmål til travlagslederne via e-post om det er noen som kunne 
tenke seg å være med i komiteen for hestegallaen.  
 

5. Jarlsberg Arena AS. Gunnar, sammen med leder Endre Storhaug og nestleder Anita Sønsteby 
fra Buskerud Travforbund, gikk gjennom informasjonen som danner grunnlaget for 
ekstraordinær generalforsamling 21.12 
Terje og Ingar (Re og Sandefjord): bekymret over lite involvering av medlemmene. 
Magnus (Holmestrand) deler ikke dette synet. Mener at alle har fått den informasjonen de 
trenger. Arne (Stokke) støttet Magnus.  
Horten mener at prosessen har vært åpen og god. Bra jobba.  
 

Eventuelt 

- Hest på tvers. Forbundssekretær informerte om at det var et vellykket arrangement med i 
underkant av 40 påmeldte den 15.november. Det var 15 forskjellige hestesportsgrener 
representert. Målet til gruppa er å få flere til å drive med hest på et eller annet nivå.  

Det er syv utøvere fra forskjellige grener som har sagt ja til å være ambassadører. Fire av dem 
fra travsporten.  
Det er syv utøvere som har sagt ja til å være ambassadører.  

- Sandra Birkeland, dressur 
- Rasmus Aasland, sprang 
- Lotta Dale, mounted games  
- Josefine Eilertsen, trav 
- Adrian Solberg Akselsen, trav 
- Helene Kolle, trav 
- Andrea Emilie Frednes, trav og galopp 

 
Man skal ha noen arrangement fordelt gjennom 2022 hvor man har fokus på ulike 
fagområder. Det ble også avtalt et sosialt arrangement på den første V75-kjøringen etter 
nyttår (8.januar), men denne blir utsatt pga koronarestriksjoner. 

- Klosterskogen 100 år. Gunnar og Endre deltok fra Vestfold og Buskerud. Hyggelig og bra 
arrangement 

- Høstkonferansen.  
Tilbakemeldinger:  



Magnus: Interessante talere og bra innhold, men litt travelt å rekke gjennom alt. 
Arne: Den beste han har vært på. Bra og interessant innhold   

- Landsrådet. Avlsfond. Stor uenighet. TravNorge er delt. Nytt som kom opp: Det er brukt 750000 
kroner på utviklingskostnader +++ for å få dette på beina innen 1.januar. DNTstyret skal fatte 
vedtaket.  


