
Referat  

Lagledermøte på Jarlsberg 050721 

 

Tilstede 

Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Mats Kristiansen, Celine Talbot Dobloug, Malin Sandbæk (Re), Knut 

Engen, Arne Kristiansen, Laila Thue, Ellen K Kristiansen (Tbg), Yngve Hansen Sfj) 

 

Sak: Høringsdokument for ny strategiplan for norsk travsport 2021-2025 

 

Gunnar orienterte om det arbeidet som er utført sentralt. Strategiarbeidet som ble avbrutt i 2019 er 

delvis tatt med i planen.  

 

Fra lagene i Vestfold er det kun Holmestrand som har svart. De fleste lagene har ikke hatt tid til å 

sette seg inn i materialet. Noen lag har sendt ut til samtlige medlemmer, uten å få respons. Det ble 

reist kritikk av DNT for at prosessen er lagt midt i ferien. 

 

Gunnar presenterte på skjerm forarbeidene og strategiplanen. Det vedlagte svar skjema ble fylt ut 

med våre kommentarer og forslag. Gunnar har sittet i strategiprosjektet og har tidligere sendt inn en 

del merknader som ikke er med i planen. Deler av dette flettes inn i svaret som følger referatet i eget 

vedlegg når alle innspill er mottatt. 

 

Det er fremmet forslag fra flere forbund om å utsette behandlingen av strategiplanen til etter 

generalforsamlingen i DNT 4. september. Et enstemmig lagledermøte støtter forslaget. 

 

 

Eventuelt: 

Det ble orientert fra Tina, Mats og Gunnar om forberedelsene til Grand Prix travet. Det har vært stort 

engasjement for å få til ølservering på banen innenfor Covid 19 reglene. Vi støtter opp om forslaget 

fra Øystein Dale, som etter samtale med kommuneoverlegen, ikke ønsker å åpne for ølservering. 

Bakgrunnen er at vi frykter stenging og avlysning av hele arrangementet ved brudd på 

Coronareglene. Vi tar det sikre før det usikre og henviser de som ønsker ølservering til Foynhagen på 

Brygga i Tønsberg. 

 

Ps. Det er mottatt innspill fra Tom Andersen i Stokke i etterkant som også er hensyntatt i vårt innspill. 

Referent, Tina og Gunnar 


