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Referat Travlagsledermøte 20.januar 2022 19:00 – 21:30 

Deltakere:  
 

Styremedlem Navn (merket med rødt har stemmerett) 
Leder Gunnar Flåten 
Nestleder Tina Gabrielsen 
Styremedlem Roger Hansen 
Styremedlem Truls Glittum 
Styremedlem Mats Kristiansen –ikke møtt, har trukket seg fra styret 
1. Vara Malin Sandbæk – møtende vara 
2. Vara Celine Dobloug Talbot 

  
Travlag Navn (merket med rødt har stemmerett) 
Holmestrand og Omegn Travforening Magnus Taanevig og Knut Engen 
Horten og Omegn Travforening Thomas Kirkeby og Hilde Jensen 
Sandefjord Travforening Ingar Aarøe og Yngve Hansen 
Stokke og omegn Travforening Arne Kristiansen 
Tønsberg og Omegn Travforening Beate Holmstrøm og Anders Magne Låhne  
Lågen Travlag Ragnhild Diesen og Laila Thue  
Larvik Travlag Tom Haugvaldstad og Joakim Haugvalstad 
Re Travforening Terje Sviland og Bjørn Duestad 

 
Referent: Hege Rokseth 
 
Saksliste: 

1. Innstilling av to styremedlem og en vara til styret i Jarlsberg Arena AS som har 
generalforsamling 11.februar 

2. Hestegalla 
3. Norsk avlsplan for varmblodshester. Svarfrist 31.januar 
4. Innspill til valgkomité ang kandidater til styrer og utvalg i DNT. Ref tidligere utsendt e-post. 
- Eventuelt 

 
Referat 
 
Styreleder Gunnar Flåten åpnet møtet ved å ønske velkommen. Det var ingen kommentarer til 
innkallingen eller sakslisten. Ingen saker meldt inn til eventuelt. 
 
Tellekorps 
Knut Engen og Laila Thue ble fremmet som forslag til tellekorps. 

Vedtak: enstemmig valgt 
 

1. Jarlsberg Arena AS 
- styreleder gikk gjennom organisasjonsplan (se vedlegg2), noe av historien og den 
økonomiske modellen.  
- det blir et enda tydeligere skille mellom forening og forretning med den nye eierstrukturen 
- 11.mars 2022: første GF i JA AS. Består av representant fra hver av eierne, leder av 
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Buskerud Trav Holding og leder av Vestfold Travforbund 
- styreleder gikk gjennom prosessen de siste ukene frem mot dette møtet.  
- interessante og dyktige kandidater ble ikke spurt pga den omfattende kandidatlisten som 
ble lagt frem i prosessen som ble krevet av laglederne 
- styreleder la fram en e-post fra Buskerud Travforbund v/Endre Storhaug som oppfordret til 
å finne kandidater med bred oppslutning i forbundet 
- Lagene hadde et formøte, og hadde blitt enige om tre kandidater. Kandidatene ble 
presentert for møtet. 
 
- Styreleder og nestleder ba om skriftlig valg. Magnus Taanevig og Terje Sviland ville motsette 
seg dette, men skriftlig valg ble godkjent: 
- Det var 8 stemmer fra travlagene, og 10 stemmer fra styret i VT (styret hadde 
dobbeltstemmer).  
Det skulle skrives ned to kandidater som styremedlem i det nye styret. Det skulle velges fra 
kandidatene som var meldt inn fra travlagene og VT styre. (Se vedlegg1) 
- Ingolf Herbjørnrød fikk 18 stemmer 
- Ole Anton Langedrag fikk 12 stemmer 
- Geir Pedersen fikk 4 stemmer 
- Roger Hansen fikk 2 stemmer 
Det skulle velges et varamedlem. To kandidater ble fremmet; Roger Hansen og Geir Pedersen 
- Det ble stemt tre ganger og alle tre gangene ble de uavgjort med ni stemmer til hver. Det 
ble derfor utført loddtrekning hvor Roger Hansen ble trukket ut som varamedlem. 
 
- Det ble diskutert forslag til størrelse på honorar for styredeltagelse i det nye styret. 
- Det var enighet om at den med flest stemmer blir valgt for to år, og den med nest flest 
stemmer blir valgt for et år.  
 

2. Hestegalla 26.mars på Oseberg Hotell. 
KORREKSJON ETTER MØTET: Dato endres pga V75-kjøringen den dagen er endret til 
kveldstrav på Jarlsberg.  
Forrige gang gav arrangementet et overskudd, og vi har som mål å få til et overskudd i år 
også. Komitéen består av forbundssekretær Hege Rokseth, tidligere forbundssekretær Birthe 
Austevoll, Thomas Rosalis (ansvarlig for sponsorarbeidet), Malin Sandbæk (vara 1 i styret) og 
styreleder Gunnar Flåten.  
Lagene må sende inn sin ‘Årets Hest 2021’ – kun en hest på tvers av de beste innenfor både 
varm- og kaldblods, samt begrunnede kandidater til årets ildsjel. 
 

3. Norsk avlsplan for varmblodshester. 
Målet for antall norskfødte varmblods føll for 2019 var i den gjeldende planen 748, men det 
har i stedet vært en nedgang på ca 10 % per år. I 2021 ble det født kun 440 norske 
varmblodsføll.  
Ingen av lagene hadde innspill, men Gunnar hadde rådført seg med Travavl.no. Det må 
iverksettes kraftige tiltak for å snu den negative trenden. Høyere premier og aktive 
avlsfremmende tiltak må prioriteres.  
 
Pkt 2.2.2.7 Bruk av embryo og eggtransplantasjon. Reglene for bruk av Embryo ble diskutert. 
Ingen ønsker fri bruk som kan gi mange avkom etter samme hoppe i samme årgang. Vestfold 
ønsker at det kan søkes om bruk av Emryo til maks en befruktning pr hoppe pr år når 
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spesielle forhold gjør det ønskelig. VT støtter ikke at DNT skal arbeide for mindre 
begrensninger, slik det fremgår av avlsplanen. 
 
Pkt 2.2.2.2 Avlsvurdering av varmblodshingster. 
Det er for dyrt for varmblods (kr 15000) å bli avlsvurdert. Det må DNT ta opp med Norsk 
Hestesenter. Det må være lik pris for alle raser.  
Bruk av ukåret hingst/egen hingst på egen hoppe. Enkelte mener at alle skal avlsvurderes. 
Vårt forslag er at man skal kunne bruke egen hingst på egen hoppe med maksimum 3 avkom, 
uten avlsvurdering. Dersom kostnaden til avlsvurdering reduseres betydelig, kan vurderingen 
gjøres obligatorisk for alle. 
 

4. Innspill til valgkomité DNT.  
Anita Sønsteby, nestleder i Buskerud, støttes som en kandidat inn til styret i DNT, dersom 
hun selv ønsker det. VT ønsker også at Espen A Schem rykker opp til fast styremedlem i DNT. 
Advokat Randi Wahl fra Holmestrand er vår kandidat til Domskomitéen. 


