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1. Styret  
 
Styret i Vestfold Travforbund har i 2021 hatt følgende sammensetning: 
 

Vestfold Travforbund – styret frem til GF 1.juni 2021 
Styreleder Gunnar Flåten Horten og Omegn Travforening 
Nestleder Tina Gabrielsen Horten og Omegn Travforening 
Styremedlem Roger Hansen Holmestrand og Omegn Travforening 
Styremedlem Truls Glittum Larvik Travlag 
Styremedlem Mats Kristiansen Stokke og Omegn Travforening 
Varamedlem 1 Malin Sandbæk Re Travforening 
Varamedlem 2 Josefine Eilertsen Stokke og Omegn Travforening 

 
Vestfold Travforbund – styret valgt på GF 1.juni 2021 
Styreleder Gunnar Flåten Horten og Omegn Travforening 
Nestleder Tina Gabrielsen Horten og Omegn Travforening 
Styremedlem Roger Hansen Holmestrand og Omegn Travforening 
Styremedlem Truls Glittum Larvik Travlag 
Styremedlem Mats Kristiansen* Stokke og Omegn Travforening 
Varamedlem 1 Malin Sandbæk Re Travforening 
Varamedlem 2 Celine Dobloug Talbot Holmestrand og Omegn Travforening 

*Mats Kristiansen fratrådde styret av personlige årsaker 11.januar 2022 
 

2. Organisasjon 
 
VALGKOMITE 
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: 

Vestfold Travforbund – Valgkomité  
Steinar Larsen 2020-2023 Holmestrand og omegn Travforening 
Ole Morten Nilsen 2021-2024 Sandefjord Travforening 
Laila Thue 2021-2022 Lågen Travlag 
Hilde Jensen 2021-2022 Horten og omegn Travselskap 

 
OPPNEVNING AV UTVALG OG KONTAKTPERSONER 

Rolle Ansvarlig  
Anleggskontakt Gunnar Flåten og forbundssekretær 
Ponniutvalg Gunnar Flåten (styrets representant), Monica Børli Låhne 

(leder) 
Linda Eikeberg 

Ungdomskontakt Celine Dobloug Talbot og Malin Sandbæk 
Til start – info Forbundssekretær og Rannveig Grorud 
Til start samling Rannveig Grorud og Mats Kristiansen 
Til start fellestrening Rannveig Grorud 
Hestegalla Styret og forbundssekretær 
Høstkonferanse Styret og forbundssekretær 
Nettside VT Forbundssekretær 
Sosiale media Forbundssekretær 
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Rolle Ansvarlig  
Medlemsregister Forbundssekretær 
Kurs Forbundssekretær 
Amatørmatchen (Årjäng) Pause 
Hestens Dag (mai) Styret, forbundssekretær og alle travlagene 
VTs historie: Styreleder 
Prosjektgruppen Jarlsberg Arena Styreleder og styremedlem Roger Hansen 

 

3. Administrasjon 
 
Hege Rokseth har vært ansatt som forbundssekretær i beretningsåret.  
 
Stillingen som forbundssekretær er organsiert i DNT med Knut Olav Dahl som næmeste 
leder. Forbundsekretær har en 80 % stilling som er delt likt mellom Vestfold Travforbund og 
Buskerud Travforbund.  
 
Regnskapet er ført av forbundssekretær og tidligere forbundssekretær, Birthe Austevoll. 
Styret har fått jevnlige regnskapsrapporter gjennom året.  
 
Vestfold Travforbund disponerer kontorlokale på Jarlsberg Travbane og på Drammen 
Travbane. 
 
Covid-19 har ført til at ansatte i DNT har store delere av tiden hatt pålegg om å benytte seg 
av hjemmekontor. Kontoret på banen har dermed vært lite brukt av forbundsekretær. 
 
 

4. Æresmedlemmer og hederstegn 
 
Følgende er utnevnt som æresmedlem og tildelt Vestfolds Travforbunds hederstegn: 
 
ÆRESMEDLEM:       HEDERSTEGN:     
Gunnar Gjelsås       Thor Henning Døvle 
Jan A. Enger        
Arnt Haakestad        
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5. Konferanser og fellesmøter  
 
HØSTKONFERANSE  
 
Det ble endelig gjennomført høstkonferanse 13.-14.november 2021. Det var nok en gang et 
fellesarrangement mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. Vestfold var arrangør. 
Konferansen ble avholdt på Thon Hotell Horten, og ble ledet av Gunnar Flåten.  
På oppdrag fra DNT, så var DNTs strategi hovedtema. I tillegg var vi innom flere interessante 
tema;  

- Suksessfaktorer for å lykkes med aktiviteter i travlag, v/Tina Gabrielsen, Horten og 
omegn travforening 

- Konfransier Truls Gravdal ga oss et skråblikk på travet 
- DNTs nye styreleder Erik Skjervagen snakket om veien videre 
- Rikstoto og Daniel Haugland fra Drangeland gikk gjennom På Lag-spillet 
- Fremtidens hestesportsanlegg v/Endre Storhaug, Anita Sønsteby og Gunnar Flåten 
- Frasse Fransson startet dag to med en inspirasjonsforedrag på nesten to timer 
- Madeleine Thoresen avsluttet konferansen med et annerledes syn på livet gjennom 

hennes liv som blind. Tittel på foredraget var «Hvordan hente frem lyset i mørket?» 
 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger – og flere sa at det var den beste Høstkonferansen 
noen sinne. 
 
Buskerud er arrangør for høstkonferansen i 2022 
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Høstkonferansen dag 1, lørdag 13.november 2021 
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Høstkonferansen dag 2, søndag 14.november 2021 
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HESTEGALLAEN 2021 
Vestfold hestegalla  ble ikke avholdt i 2021 pga pandemi.  
 
ÅRETS HEST 2020  
Det ble avholdt en middag den 8.oktober 2021 med utdeling av priser til Årets to- og firbeinte 2020. 

Dette skulle jo vært gjort på den årige hestegallaen, men middagen ble en stor suksess med nesten 
50 deltakere. Mange satte pris på å endelig kunne møtes i sosialt lag igjen. 

 
 
 
 
 

Kald ung: 
Tangen Lea 
Galant - Årets 
Ask Leo 
 
Varm ung: 
Jodie B.R. 
Another Creation – Årets 
H.M. Lovely Comers 
 
Kald eldre: 
Ask Major – Årets  
Aner Ikke  
Emil Mollyn 
 

Varm eldre: 
Calina – Årets  
Gogo Hall 
Pallaton 
 
Årets trener: 
Frode Hamre - Årets 
Marius Høitomt 
Jan Kristian Waaler 
 
Årets oppdretter: 
Stall Soa Avlslag, Holmestrand 
Ingar Hagen 
Carl Gunnar Myhre 
 

Årets kusk: 
Åsbjørn Tengsareid – Årets 
Eirik Høitomt 
Frode Hamre 
 
Årets montérytter: 
Helene Kolle – Årets  
Kristine Kvasnes 
Siv Emilie Løvvold 
 
Årets amatør: 
Adrian Solberg Akselsen - Årets 
Tommy Fløysand 
Ingolf Herbjørnrød 
 
Årets stallansatt: 
Lars Fredrik Kolle - Årets 
Joakim Hansen 
Josefine Eilertsen Årets vestfoldhest: 

Calina - Årets 
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LEDERMØTER MED TRAVLAGENE 
Ledermøte med travlagene, 14.april 2021  
Møtet ble avholdt via Microsoft Teams. Saker som var oppe: 

- Andelslag v/Magnus Taanevig, Holmestrand og Tina Gabrielsen, Horten 
- Årsmøter og generalforsamling, v/Gunnar Flåten og forbundssekretær 
- 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 
- Orientering om strategiarbeidet i DNT, v/Gunnar Flåten 
- Orientering om status i Norsk Trav v/Gunnar Flåten 
- Nye Jarlsberg v/Gunnar Flåten 
- Amatørstall v/Gunnar Flåten 
- Orientering om ulykkesforsikring via DNT, v/forbundssekretær 
- Sponsorarbeid. Invitasjon til lagene om å bidra til å skaffe sponsorer til Ulf Thoresen 

Grand National, v/Gunnar Flåten 
Eventuelt 
 

Ledermøte med travlagene, 5.juli 2021  
Møtet ble avholdt Jarlsberg. Saker som var oppe: 

- Høringsdokument for ny strategiplan for norsk travsport 2021-2025 
Eventuelt 
 

Ledermøte med travlagene, 23.august 2021  
Møtet ble avholdt på Jarlsberg. Saker som var oppe: 

- DNT GF - valget  
- Høstkonferansen – innspill til saker og gjennomføring 
- Tidspunkt/anledning for utdeling av Årets kåringer 2020 
- Gjennomgang årshjulet og roller/oppgaver 
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- Aktivitets-stall (ref.DNT strategi/rekruttering) 
- Gjennomgang sakslisten til DNTs GF v/Ingolf Herbjørnrød 

Eventuelt 
 

Ledermøte med travlagene, 16.desember 2021  
Møtet ble avholdt via Microsoft Teams. Saker som var oppe: 

- Orientering fra selskapene 
- Medlemsregister – hvordan holde på medlemmene? 

o Eksempel fra Re på oppfølging av medlemmer som ikke har betalt 
o Fordeler 
o Aktiviteter 

- Årsmøter og generalforsamlinger 2022 
- Møteplan frem mot generalforsamling, forslag fra styret til diskusjon. Se vedlegg 
- 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 

DNTs GENERALFORSAMLING   
DNTs generalforsamling ble avholdt på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, den 4.september 2021. Fra 
Vestfold Travforbund møte styret og Magnus Taanevig fra Holmestrand og omegn travforening. 
De to lederkandidatene til styret i DNT ble begge fremmet fra Vestfold. Gunnar Flåten talte for 
Erik Skjervagen og Magnus Taanevig fremmet benkeforslag på Knut Veum fra et samlet styre i 
Holmestrand og omegn Travforening. Valget endte 59 – 12 i favør Skjervagen. Veum ble takket 
av til stående applaus for stor innsats over flere år. 
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LANDSRÅDET 
Landsrådet er møter hvor lederne i Travforbundene møter sammen med DNT-styret, 
administrasjonen i DNT og administrasjonen i Norsk Trav AS. Møtet har en rådgivende 
funksjon, og innkalles av styret i DNT. 
Styreleder Gunnar Flåten har deltatt i landsrådsmøtene.  
 
ANLEGG – MØTE/BEFARING 
Gunnar Flåten har vært oppnevnt som forbundets anleggskontakt. Det ble gjennomført en 
forsinket treårs-befaring av treningsanlegg i april 2021. Forsinkelsen skyldes C-19. DNT 
v/Knut Olav Dahl og Gunnar Gjerstad var med på befaringen. Forbundssekretær var også 
med.  
Følgenede treningsanlegg ble besøkt: 

- Lørge/Kimestad i Horten 
- Tjølling Landbane i Larvik 
- Skjerven rettbane, Lågen 
- Løypa i Løvvald, Holmestrand 

 
FORBUNDSSEKRETÆR/MØTER I REGI AV DNT 
Forbundsekretær Hege Rokseth har deltatt på fire Teams-møter i regi av DNT. I tillegg ble 
det arrangert en samling 26.-27.november for evaluering av Til Start hvor også 
forbundssekretær deltok 

 
6. Styrer og representasjon  

Vestfold Travforbund – generalforsamling 1.juni 2021 
Styreleder Gunnar Flåten  
Nestleder Tina Gabrielsen  
Styremedlem Roger Hansen  
Styremedlem Truls Glittum  
Styremedlem Mats Kristiansen   
Varamedlem Malin Sandbæk  
Varamedlem Celine Dobloug Talbot  

 
Vestfold Trav Holding AS – generalforsamling 21.12.21 
Styreleder Roger Hansen  
Nestleder Tina Gabrielsen  
Styremedlem Mats Kristiansen  
Styremedlem/ Representant 
for Jarlsberg Travbane AS 

Erik Skjervagen  

Styremedlem Ole Anton Langedrag  
Varamedlem Malin Sandbæk  
Varamedlem Rannveig Grorud Til 31.10.2021 

 
Jarlsberg Travbane AS – generalforsamling 28.06.21 
Styreleder Tina Gabrielsen  
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Nestleder Mats Kristiansen  
Styremedlem Roger Hansen  
Styremedlem/ DNT repr. Erik Skjervagen  
Styremedlem/ DNT repr. Cecilie H. Andersson  
Varamedlem Truls Glittum  
Varamedlem Rannveig Grorud Til 31.10.2021 

 
Jarlsberg Travbane Eiendom AS – generalforsamling 28.06.21 
Styreleder Roger Hansen  
Nestleder Ole Anton Langedrag  
Styremedlem Jan Haslestad  
Styremedlem Tina Gabrielsen  
Styremedlem Erik Skjervagen  
Varamedlem Mats Kristiansen  
Varamedlem Malin Sandbæk  

 
Jarlsberg Trav Eiendom AS – generalforsamling 28.06.21 
Styreleder Roger Hansen  
Nestleder Ole Anton Langedrag  
Styremedlem Jan Haslestad  
Styremedlem Tina Gabrielsen  
Styremedlem Erik Skjervagen  
Varamedlem Mats Kristiansen  
Varamedlem Malin Sandbæk  

 
Jarlsberg Travbane Utvikling AS – generalforsamling 28.06.21 
Styreleder Roger Hansen  
Nestleder Ole Anton Langedrag  
Styremedlem Jan Haslestad  
Styremedlem Tina Gabrielsen  
Styremedlem Erik Skjervagen  
Varamedlem Mats Kristiansen  
Varamedlem Malin Sandbæk  

 
 
DET NORSKE TRAVSELSKAP 
Ingolf Herbjørnrød, nestleder 
 
I styreoppnevnte utvalg har følgende representanter fra Vestfold vært innvalgt: 
 

Domskomité: 
Varamedlem, Randi Wahl 
     
Lovkomité: 
Varamedlem, Kjetil Halstensen 
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Valgkomité: 
Varamedlem, Siv M. Kittelsen   

NORSK TRAVTRENERFORENING: Geir Flåten styremedlem 
 
TRAVAVL.NO: Tom Andersen og Hanne E Lynne er styremedlemmer 

 
7. Medlemmer i travlagene 
 
Siden 2001 har DNT hatt et sentralt medlemsregister for alle forbund. Medlemssystemet 
oppdateres fortløpende. 
 
Antall medlemmer i Vestfold pr. 31.12.21: 

Lag 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Holmestrand og Omegn Travforening 98 116 139 147 122 125 
Horten og Omegn Travforening 164 175 182 177 185 169 
Larvik Travlag 92 91 102 110 128 141 
Lågen Travlag 38 39 39 36 39 42 
Re Travforening 88 95 107 106 112 127 
Sande Travselskap*  0 0 0 33 32 
Sandefjord Travforening 79 88 106 110 112 119 
Stokke og Omegn Travforening 202 241 293 312 332 366 
Tønsberg og Omegn Travforening 50 55 86 88 73 87 
Sum 811 900 1054 1086 1136 1208 

*Sande Travselskap slo seg sammen med Holmestrand og Omegn Travforening i 2018. 
 
Det har vært fokus på kontinuerlig oppdatering av medlemsregisteret de siste årene. Alle lag 
har nå en eller flere medlemsansvarlige, og de får direkte oppfølging fra både servicetorget 
hos DNT og fra forbundssekretær.  
 
Høsten 2020 ble det fra DNT sin side foretatt en opprydding, og de medlemmene som ikke 
hadde betalt på to år fjernet som medlem. Alle travlagene ble ved flere anledninger i 2020 
bedt om å passe på at medlemsregisterne blir oppdatert til en hver tid med riktige 
opplysninger – både med tanke på medlemskontigent/medlemsinformasjon, og også med 
tanke på hestene som hører til lagene.  
 
Ved utgangen av 2021 hadde vi kun 676 registrerte mobilnumre og 621 registrerte 
epostadresser i medlemsregisteret på de 811 medlemmene. Flere står registrert med feil 
epostadresser. 
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8. Møter og saker behandlet av styret  
Det er avholdt 12 styremøter i beretningsåret. Med unntak av de saker som er nevnt under 
særskilte avsnitt, har styret behandlet nedenstående saker. Til alle styremøter har  
1. og 2. varamedlem vært innkalt. 
 

STYREMØTE DATO SAKER 
VT 9/20-21 13.01.2021 S1-9/20-21 Godkjenning av protokoll VT 8 2020-2021  

S2-9/20-21 Årshjulet  
S3-9/20-21 Jarlsberg Drift vs Norsk Trav v/Gunnar  
S4-9/20-21 Fordeling av arbeidsoppgaver Årets hest etc  
S5-9/20-21 Forslag til nye æresmedlem, ildsjeler  
S6-9/20-21 Årsberetning – gjennomgang arbeidsplan 
v/forbundssekretær  
S7-9/20-21 Orienteringssaker  

- Utsettelse av generalforsamlinger pga korona 
- Fremdrift Buskerud/Vestfold v/Gunnar  
- Oppdatering fra aksjeselskapene  
- Landsrådet/DNT  
- Ponnigruppa  
- Økonomi  

Eventuelt 
VT 10/20-21 10.03.2021 S1-10/20-21 Godkjenning av protokoll VT 9 

S2-10/20-21 Landsråd 9.februar. Orientering 
S3-10/20-21 Oppdatering på selskapene knyttet til VT 
S4-10/20-21 Status VT/BT 
S5-10/20-21 Regnskap. Status pr. 31.12.20 
S6-10/20-21 Årsberetning. Gjennomgang av punktene. 
Eventuelt 

VT 11/20-21 14.04.2021 S1-11/20-21 Godkjenning av protokoll VT 10 
S2-11/20-21 Gjennomgang saker til lagledermøtet  
S3-11/20-21 Møteplan 1.halvår. 
S4-11/20-21 Sportskomité DNT, Telemark travforbund høring 
S5-11/20-21 Tilslutning til Norsk Trav AS 
S6-11/20-21 Logo. Tid for litt fornyelse? 
S7-11/20-21 Orientering fra aksjeselskapene i Vestfold Travforb. 
Eventuelt 

VT 12/20-21 26.04.2021 S1-12/20-21 Godkjenning av protokoll VT 11 
S2-12/20-21 Orientering om Nye Jarlsberg og samarbeid med Buskerud 
S3-12/20-21 Orientering om forslag til vedtak for å etablere Jarlsberg 
Arena 
S4-12/20-21 Orientering fra Landsrådet 20.april angående Norsk Trav 
S5-12/20-21 Orientering fra Landsrådet 20.april angående momssaken 
S6-12/20-21 Tønsberg Blads utdeling vs ponni-/ung.samling 
Eventuelt 

Arb.møte 19.05.2021 Forberedelser medlemsmøte den 24.mai 
Arb.møte 25.05.2021 Forberedelser generalforsamling 
VT 1/21-22 14.06.2021 S1-1/21-22 Godkjenning av innkalling og protokoller 

S2-1/21-22 Konstituering av nytt styre 
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S3-1/21-22 Organisering 
S4-1/21-22 Evaluering av GF og forberedelsene til den 
S5-1/21-22 VT valgkomite for de øvrige selskapene 
S6-1/21-22 Banebidrag, mottatt søknad - endre kategori 
Eventuelt 

VT2/21-22 23.08.2021 Forberedelser til lagledermøte 
VT3/21-22 27.09.2021 S1-3/21-22 Gjennomgang, godkjenning og signering av protokoller 

S2-3/21-22 Oppsummering av GF i DNT 
S3-3/21-22 Årets hest etc 8. oktober 
S4-3/21-22 Innspill til terminlistearb., ref åpent møte Norsk Trav 
S5-3/21-22 Høstkonferansen 
S6-3/21-22 Saker som ble utsatt, aktivitetstall mm 
S7-3/21-22 Status økonomi 
S8-3/21-22 Møteplan 2.halvår 
S9-3/21-22 Orienteringssaker bl.a. Monica Børli Låhne 
Eventuelt  

VT4/21-22 18.10.2021 S1-4/21-22 Protokoller 
S1-4/21-22 Møteplan 
S1-4/21-22 Ungdomstrav 
S1-4/21-22 Høstkonferansen med grovt budsjett 
S1-4/21-22 Oppsummering av arrangementet 8. oktober 
Eventuelt 

VT5/21-22 29.11.2021 S1-5/21-22 Protokoller 
S1-5/21-22 Status forberedelser til GF i lagene 
S1-5/21-22 Forberede generalforsamling i VT 
S1-5/21-22 Status forberedelser til GF i lagene 
S1-5/21-22 Hva skjer i Tønsberg Travforening? 
S1-5/21-22 DU-midler. Gjennomgang søknader 
S1-5/21-22 Orientering fra selskapene 
S1-5/21-22 Hest på Tvers orientering 
S1-5/21-22 Saker til lagledermøte 
S1-5/21-22 Rollefordeling, forening og forretning 
S1-5/21-22 Styreleders lederstil 
Eventuelt 

VT6/21-22 16.12.2021 Foreberede lagledermøte 
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9. Sammendrag av styrets arbeid i 2021  
 
Styret har arbeidet mye og godt i 2021. Til sammen har vi hatt 12 møter. Vi har 
nådd vårt viktigste mål, etableringen av Jarlsberg Arena AS. Vi har sikret travets 
fremtid på Jarlsberg for kommende generasjoner. 
De ordinære oppgavene har vært preget av Corona pandemien. Det ble 
dessverre ingen Hestegalla, ingen Hestens dag osv. Ponnitravet har slitt, men 
berget seg igjennom året på grunn av en driftig og god leder, Monica Børli 
Låhne. Alle kluter må nå settes inn for å få ny fart i ungdoms- og rekrutterings 
arbeidet. Vi håper det nye tiltaket fra DNTs strategiplan «Aktivitetstall» følges 
opp i Vestfold og gir et løft for barn, unge og ferske amatører. Vårt initiativ 
«Hest på tvers», ledet av Tina Gabrielsen og Hege Rokseth, blir viktig for at 
stadig flere skal finne sammen i gleden av å holde på med hest. 
Leder Gunnar Flåten ble plukket ut av DNT til å representere travforbundene i 
arbeidet med Strategiplan 2025. Utgangspunktet for planen var en erkjennelse, 
«Vi kan ikke fortsette som før om travsporten skal eksistere i sin nåværende 
form i fremtiden» 
Vår egen Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT, ble også en sentral brikke i dette 
arbeidet. Hans nære forhold til avl og sporten kom godt til nytte. Ikke minst i 
lanseringen av prosjektet «Avlsstall.no», der alle kan logge inn og finne info om 
oppstalling av avlshopper og unghester. Krav til kvalitet og samarbeid med 
norske landbruksorganisasjoner og støtteordninger er en viktig del av dette. 
Høstkonferansen vi arrangerte i Horten, for Buskerud, Vestfold og Telemark, 
ble en stor suksess. Også der ble strategiplanen behandlet. Et tema som fikk 
bred tilslutning er kravet om en utredning av salg av Bjerke travbane. Det er et 
faktum at sporten ikke er i medvind, og at vi har for mange anlegg i forhold til 
hestepopulasjonen. Det ubehagelige spørsmålet om en tilpasset bane struktur 
på Østlandet kan ikke lenger stikkes under en stol. Et eventuelt salg av Bjerke 
kan gi fellesskapet et lite «oljefond» og i beste fall en dobling av dagens 
premienivå. Samtidig vil det sikre eksistensen til banene rundt Oslo. 
Vi må dessverre innse at sporten er på vikende front på mange områder. 
Oppfølging av nytt medlemsregister har ført til frafall i de fleste av landets 
travlag, så også hos oss. Mye uro og usikkerhet over lang tid har tappet travet 
for positivt engasjement og fremgang. Siste del av 2021 fikk vi på nytt interne 
stridigheter og maktkamp i Vestfold, slik det til stadighet har blusset opp de 
siste ti årene. Det sittende, og delvis avtroppende styret, kan ikke annet enn å 
mane til ro og samarbeid i fremtiden. Historien får vi ikke gjort noe med – 
bortsett fra å se etter uheldige fellesnevnere og lære av våre feil. Vi må minne 
hverandre om travsportens grunnverdier: Åpenhet-Tillit-Fair Play-Respekt  
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Selve sporten er Vestfold styrke. En særdeles fyldig og god sportslig beretning 
fra sportssjef Tore Sten Hansen vitner om at svært mange av landets fremste 
profiler, både to- og firebente, har tilhold i Vestfold. Det skal vi både takke for 
og være stolte av. 
 
Jarlsberg Arena 
Den største seieren for Vestfold travet i 2021 kom imidlertid på forbundsnivå 
med den historiske signeringen av Jarlsberg Arena, synes nå vi da…  
Først litt historie: I 10-15 år har det vært snakket om en sårt tiltrengt fornyelse 
og utvikling av Jarlsberg travbane. For bare 2-3 år siden ble vi fortalt at alt var 
prøvet, og at vi må finansiere alt selv. «Det er umulig å få penger fra hverken 
Drammen eller Oslo» ble det hevdet. Det nyvalgte styret i VT ville ikke 
akseptere dette. Vi satt en stopper for alle planer om salg av publikumssiden, 
og et nytt stallområde der trenerstallene skulle byttes ut med hagesenter. 
Samtlige travlag stilte seg bak forbundet. Det ble startskuddet for et nytt og 
vellykket frieri til Buskerud Travforbund. 
 

 
Endre og Gunnar holdt felles tale i anledning Klosterskogens 100års-jubileum i Skien 

 
På ledernivå fant man raskt tonen. Gunnar Flåten og Endre Storhaug gikk på 
med krum hals med ønske om å slå sammen forbundene. Det skulle vise seg å 
være for ambisiøst i denne omgang, men grunnlaget for Jarlsberg Arena (JA) 
ble lagt. Vi etablerte prosjektgruppen JA og utvidet først gruppen til 4 personer. 
Når vi skulle konkretisere planene ble prosjektgruppen slik: 
Fra Vestfold, leder Gunnar Flåten, Roger Hansen, Ole Anton Langedrag og Jan 
Haslestad. Fra Buskerud, leder Endre Storhaug, Mattis Asplin, Trond Thorseth 
og Anita Sønsteby. Øystein Dale tiltrådte som sekretær for prosjektet. 



 
Vestfold Travforbund  Årsberetning 2021 side 18 
 

Det siste året har hovedoppgaven vært å samle støtte for JA i travlagene. Etter 
grundig og stor innsats endte vi opp med enstemmige positive vedtak i begge 
forbunds Corona-utsatte generalforsamlinger. Det var nesten utrolig og helt 
fantastisk.  
Buskeruds verdier på Åssiden, der nedlagte Drammen travbane skal bli boliger 
og næringsarealer, ble taksert. Verdiene på Jarlsberg likeså. Den 21. desember 
2021 ble en merkedag. Leder i Buskerud, Endre Storhaug og leder i Vestfold, 
Gunnar Flåten kunne signere for etableringen av Jarlsberg Arena AS. Selskapet 
ble stiftet med nytt navn og overtagelse av organisasjonsnummeret til Vestfold 
Trav Holding AS. Våre netto verdier ble taksert til kr 150 millioner. Buskerud 
gikk inn via en emisjon med et såkalt tings innskudd, forsiktig vurdert til kr 150 
millioner. Det betyr at alt på Jarlsberg nå eies av Jarlsberg Arena AS, som igjen 
eies 50/50 av Vestfold Travforbund og Buskerud Eiendom Holding AS. Nye 
styrer i aksjeselskapene skal nå velges og styrkes med ressurspersoner fra 
Buskerud. Ta godt imot dem! 

 
 
Utdrag fra aksjonæravtalen for Jarlsberg Arena: 
 
 Jarlsberg Arena AS skal utøve et aktivt eierskap og ha ansvaret for at 

konsernet utvikler Jarlsberg Arena i tråd med eiernes visjon for anlegget.  
 Jarlsberg Arena AS skal være konsernspiss for selskapene som har ansvar 

for drift og utvikling av egne eiendommer samt øvrige eiendommer som 
selskapet forvalter gjennom avtaler.  

 All virksomhet har som målsetting å utvikle Jarlsberg Arena til en 
innovativ, morderne, fremtidsrettet og foretrukken arena for hesten, 
publikum, trenere og amatører.  
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 Jarlsberg Arena AS har ansvaret for at konsernets virksomhet organiseres, 
utvikles og drives kommersielt effektivt og bærekraftig hvor alle ledd skal 
bidra til størst mulig overføringer til travsporten (formålet).  

 Prosjekter som finansieres med selskapets midler, skal prioriteres og 
evalueres av Jarlsberg Arena AS. Forretningsprosjekter skal i hovedsak stå 
som selvstendige prosjekter med hensyn til finansiering og inntjening. 
Selskapet skal ha et særlig ansvar for å utvikle «Jarlsberg Næringspark» 
og gjennom aktiv eiendomsforvaltning og næringsutvikling sikre stabile 
og inntekter til travsporten på Jarlsberg og styrke travet i regionen.  

 
Nå gjenstår videre planlegging, brukermedvirkning, godkjenning av 
reguleringsplaner og til slutt bygging. Vi har fått på plass et fantastisk 
økonomisk utgangspunkt for å bygge et bærekraftig og fremtidsrettet Jarlsberg 
Arena. De nærmeste årene vil vise hva som kan bygges, hvor og når. Normalt er 
det imidlertid enklere å bruke pengene enn å skaffe dem, og vi gleder oss til å 
se det nye anlegget vokse frem. Det som uansett ingen får rokke ved er selve 
utgangspunktet for prosjektet JA: 
 
Hesten skal være den viktigste gjesten! 
For alle oss som er glad i hest og trav på Jarlsberg er det god grunn til å se lyst 
på fremtiden. Til slutt en oppfordring: tenk positivt, vær positiv og ta godt vare 
på hverandre i vår lille travfamilie. 
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10. Lokale aktiviteter 
 
LOKALKJØRINGER 
Det har ikke vært lokalkjøringer i 2021 
 
LOKALE TRENINGSANLEGG 
Vestfold har fire lokale anlegg:  

- Tjølling Landbane: Kjell Vidar Moland 91793630 (Larvik) 
- Løvvald Treningsløype: Stein Ivar Kløven 93006369 (Holmestrand) 
- Scherven Treningsløype: Bjørn Gustavsen 90104176 (Lågen) 
- Lørge og Kimestad Treningsløype: Truls R. Wivestad 90723034 (Horten) 

 
Disse anleggene blir til enhver tid preparert og holder god stand for trening av hest. 
Som medlem av travlag kan du bruke anlegget når det passer deg.Avgift for bruk fastsettes 
av den lokale travforeningen.  
 
DU-MIDLER  
I 2021 søkte og mottok Larvik Travlag 50 000 kroner i DU-midler til vaskeboks, klubbhus og 
toaletter. 
 
DU-midler er tilskudd som kan søkes om til nye anlegg eller nye investeringer på 
eksisterende anlegg.  
 
BANEBIDRAG 
VT mottok banebidrag på til sammen 110 000,- kroner fra DNT. Banebidrag håndteres også 
av DU-utvalget, men blir delt ut til lagene basert på hvilken kategori anleggene er satt i. 
Banebidraget er beregnet til vedlikehold slik som grus etc. 
 
Fripostbeløpet ble ikke utbetalt i 2020. Det ble i stedet avsatt i regnskapet for utbetaling i 
2021. Vestfold Travforbund besluttet å fordele fribeløpet til Horten og Omegn Travforening. 
 
Travlag Kategori 2021 2020 2019 2018 

Holmestrand og Omegn Travforening 2 20 000 20 000 20 000 20 000 
Horten og Omegn Travforening 4 40 000 40 000 40 000 40 000 
Larvik Travlag 3 30 000 30 000 30 000 30 000 
Lågen Travlag 1 10 000 10 000 10 000 10 000 
Re Travforening 2  0 20 000 20 000 
Stokke og Omegn Travforening    0 0 
Fripost, fordeles av forbundet  10 000 0 15 000 15 000 
Sum  110 000 100 000 135 000 135 000 
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GRASROTANDELEN, NORSK TIPPING 
 

Travlag 2021 

 

2020 
 Ant.spillere Sum Ant.spillere Sum 

Vestfold Travforbund 5  1 891    
Holmestrand og Omegn Travforening 30 20 178 

 

30 18397 
Horten og Omegn Travforening 59 79 694 62 77723 
Sandefjord Travforening 18 9 583 17 8579 
Stokke og Omegn Travforening 16 7 192 14 6300 
Tønsberg og omegn Travforening 6 6 648 5 6175 
Lågen Travlag 19 7 808 18 7034 
Larvik Travlag 7 1 583 3 979 
Re Travforening 23 10 532 23 11289 

 
VT og travlagene i Vestfold mottok tilsammen kr. 145 109,- i grasrotandel fra Norsk Tipping 
for 2021. 
 
GULROTANDELEN, NORSK RIKSTOTO 
Vi ønsker at alle travlagene skal ha minst ett På Lag spill gående. 
 
Gulrotandel-lag Omsetning Provisjon 
Holmestrand og Omegn Travforening 60 980 2 439 
Holmestrand og Omegn Travforening fempluss 15 240 610 

Holmestrand og Omegn Travforening - samlet 76 220 3 049 
Horten og Omegn Travforening familielaget 756 30 
Horten og Omegn Travforening 206 899 8 276 
Horten og Omegn Travforening 2 8 045 322 
Horten Travforening Paals Gullgutter 505 673 20 227 
Horten Travforening Gull og Gambling 165 110 6 604 
Horten Travforening GIRLPOWER 2 582 103 
Horten og Omegn Travforening Gyldne Tider 1 809 72 

Horten Travforening - samlet 890 874 35 634 
Lågen Travlag 4 546 182 
Sandefjord Travforening 51 161 2 046 

 
Horten og Omegn Travforenings spillelag mottok 36 867 kroner i 2020 med nærmest 
tilsvarende sum kroner 35 634 kroner i 2021 i den provisjonsbaserte gulrotandelen hos Norsk 
Rikstoto. 
 
LOTTERIVIRKSOMHET 
Forbundet mottok i 2021 kroner 171 397 i lotteriinntekt. Spillinntektene er øremerket barn 
og ungdom som er tilknyttet lagene i forbundet. 
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11. Aktiviteter i forbundet 
 

TIL START 
 

 
Til minne om Rannveig Grorud  

Vestfold Travforbund har arrangert Til Start hvert år siden 2011. Prosjektet er arrangert i regi 
av DNT hvor Knut Olav Dahl har med seg tidligere lærer fra travtrenerutdanningen Gunnar 
Gjerstad. Begge to bidrar med treningsveilledning og generelle råd.  
Forbundet bidrar med det praktiske knyttet til arrangementet. I tillegg til veterinær og 
hovslager 
 
I 2021 ble det ikke blitt holdt teorikurs for hesteeierne slik vi pleier. Det var kun samlinger 
med hestene. Årsaken til begrensningen var C-19. 
Det ble arrangert åringstreff for både Buskerud og Vestfold på Jarlsberg 24.mai. Det var sju 
hester som deltok, hvorav to stykker var fra Buskerud. 
 
Samlingen for de to år og eldre denne våren ble avlyst pga C-19.   
 
Den 25.oktober hadde vi Til Start samling for de to år og eldre med 11 påmeldte hester.   
22.november hadde vi samling for åringene igjen. Da kom det sju hester. En av dem var fra 
Buskerud. 
 
Det har vært lett å få medhjelpere på samlingene, noe vi setter stor pris på. Undertegnede 
fortsetter å hjelpe til med å arrangere samlinger og rekruttere deltagere for Til Start i VT. 
 
Det har ikke vært arrangert fellestreninger pga mangel på ressursperson til dette, men de to 
år og eldre har vært velkomne på dagene med rutineløp. 
 
Styret har stor fokus på rekruttering til dette supre tilbudet. Forbundssekretær er 
hovedansvarlig for arrangementene, og hadde med seg Rannveig Grorud som en sterk 
ressursperson frem til hun dessverre forlot oss høsten 2021. Hun vil bli dypt savnet. 
 
Høsten 2021 ble det arrangert en samling i regi av DNT hvor Til Start-ressurspersoner fra 
hele landet var invitert for å evaluere dette tiltaket som har rundet 10-årsjubilieum.  
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Siden oppstarten med "Til Start" samlinger for unghester i 2011, har 1923 hester deltatt på 
samlinger tilknyttet DNT. 18 hester har tjent over 1 million kroner. Tilsammen har deltagerne 
kjørt inn over 162 millioner kroner. 
I tillegg kommer mange eldre hester som har vært med på "Til Start" for eldre, og mange 
hester som bare har vært med på fellestreninger. Det totale antallet deltagere er nærmere 
3000. 
 
Til Start Jarlsberg har en egen Facebook-gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/275961789482011/  

 
12. Kompetanseheving 
 

 
Det ble ikke gjennomført kurs eller andre kompetansehevende tiltak i 2021 pga Covid-19. 
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13. Sportsrapport 2021 
 

Sesongen på Jarlsberg 
Etter en 2020 sesong med omfattende covid 
restriksjoner og tidvis nedlukking av 
løpsbanen, startet Jarlsberg sin 
løpsdagssesong med V65 løp på det nye årets 
første dag. Fremdeles gjaldt strenge covid 
restriksjoner.  
 
Lørdag 9.januar ble årets første V75-stevne 
arrangert, og vinnere av V75-løpene var: Emil 
Mollyn/Tom Erik Solberg – 1.22,7/1620v, 
Devious/Frode Hamre – 1.15.2/1609a, Ulsrud 
Tea/Svein Ove Wassberg – 1.20.9/1609a, 
Estirado/Eirik Høitomt – 1.15.9/2100a, Birk 
Støvern/Vidar Hop – 1.28.0/2120v, 
Hickothepooh/Vidar Hop – 1.13.2/1609a og 
H.M. Lovely Comers/Tom Erik Solberg – 
1.16.,4/2609a. 
 
Man rakk i tillegg å gjennomføre løpsdagene 
13. og 17.januar før banen igjen ble lukket 
ned på grunn av skjerpede covid restriksjoner 
i vår region. De terminfestede løpsdagene 
22.januar, 5.-17. og 27.februar, 10.-12.-17.-
21.og 24.mars, samt 12.-18. og 26.april ble 
avlyst (12 løpsdager til sammen).  
 
Da Jarlsberg onsdag 28.april etter 3 og ½ 
måneds stillstand og som en av landets aller 
siste gjenåpnede baner, igjen fikk kjøre løp var naturlig nok stemningen blant regionens 
hesteiere og trenere sterkt for oppadgående. I den kommende halvannen måneds perioden 
fram til midten av juni, ble banens terminfestede 7 løpsdager forsterket med det samme 
antall nyinnsatte løpsdager. Det ble en svært aktiv periode med hele 14 løpsdager spredt på 
halvannen måned! Et skår i gleden var at publikum ikke var tillatt disse løpsdagene. 
 
Lørdag 15.mai gikk sesongens andre V75-stevne av stabelen og hovedoppslaget var storløpet 
Hans Petter Tholfsens Minneløp for norskfødte 3-årige varmblodshester. Løpet ble vunnet av 
trønderekvipasjen Belfort Rags/Noralf P. Brækken på 1.14.2/2100a. DNT’s 4-årsløp samme 
dag ble vunnet av Jolene B.R/Frode Hamre på 1.14.3/2100a. Vinnere av øvrige V75-løp var: 
Tayno Destrier/Kai Johansen – 1.14.8/2620v, So Superb/Ole Johan Østre – 1.14.6/2100a, 
Tangen Bork/Tom Erik Solberg – 1.23.0/2100a, Rein Flax/Per Oleg Midtfjeld – 1.25.3/1600v 
og Kolbu Kæsj/Andre H. Stensen – 1.23.3/2100a.  
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Søndag 23.mai var det utskrevet 3-årsløp for varmblodshester i lavt grunnlag. Responsen var 
upåklagelig god og løpet ble delt i to med 10 deltagere i hvert løp. Mange «ungdommer» var 
ivrige etter å ta fatt på sesongen! Løpene ble vunnet av Kim B.R./Magnus T. Gundersen – 
1.17.9/2100v og Decent Look/Eirik Høitomt – 1.16.5/2100v. 
 
Mandag 14.juni var første løpsdag med lettelser i restriksjoner, og publikum ble tillatt på 
banen i et antall av maks 200 personer. 
 
Tirsdag 29.juni ble kvalifiseringsløpene til Hoppeavdelingen i Champion Jarlsberg Grand Prix 
avviklet. Kvalifiseringsløpene fikk følgende vinnere: Global Bred To Win/Magnus T. 
Gundersen – 1.11.5/1609a, Jolene B.R./Frode Hamre – 1.12.1/1609a og Devious/Frode 
Hamre – 1.12.2/1609a. Samme dag vant Kim B.R./Geir V. Gundersen et løp i DNT’s 
Unghestserie på 1.16.0/2100a.  
 
Fredag 9.juli var første dag i Grand Prix helgen og lettelser i Covid restriksjonene gjorde at 
Jarlsberg kunne kjøre med max 600 tilskuere til stede pr. dag. Fredagens hovedoppslag var 
åpen avdeling av Champion Jarlsberg Grand Prix for 4-årige norskfødte varmblodshester 
med kvalifisering og finale samme dag. CJGP ble totalt dominert av stall Geir Vegard 
Gundersens gode 4-åringer. 1.kvalifiseringsløp ble vunnet av Kræsj/Magnus T. Gundersen på 
1.12.9/1609a. 2.kvalifiseringsløp ble vunnet av Cicero T.G./Geir V. Gundersen på 
1.12.7/1609a. I finalen senere på kvelden ble det dobbeltseier til stall GVG med Cicero 
T.G./Geir V. Gundersen som vinner på 1.11.6/1609a foran Kræsj/Magnus T. Gundersen på 
1.11.7/1609a. På tredje kom Mr. Chocolate/Gunnar Austevoll på 1.12.2/1609a.  
De fleste av de øvrige løpene denne dagen var tilegnet 3-årige hester og fikk følgende 
vinnere: 

- Supreme Sund/Åsbjørn Tengsareid – 1.17.6/2100v – 3 årige vbl. grunnlag 0 
- Smedheim Braut/Øystein Tjomsland – 1.31.4/2100v – 3 år DNT’s UHS tidsløp 
- Kelly B.R./Kai Johansen – 1.16.7/2100a – 3 år DNT’s UHS hopper u/10.000 
- Freedom/Erlend Rennesvik – 1.15.5/2100a – 3 år DNT’s UHS u/10.000 
- Tangen Minto/Tom E.Solberg – 1.28,7/2100a – 3 år Jørgen Jahres Pokalløp 

 
Lørdag 10.juli var tilegnet nasjonal V75 med enkelte av Jarlsbergs storløp på menyen. 
Lørdagens hovedoppslag var finalen i Champion Jarlsberg Grand Prix Hoppeavdeling for 
norskfødte 4-årige hopper. Finaledeltagerne kvalifiserte seg 28.juni. Stall Geir Vegard 
Gundersen fortsatte suksessen fra dagen før og tok seg av finalen med Global Bred To 
Win/Magnus Teien Gundersen på 1.11.5/1609a. Sølv gikk til lokale stall Hamres 
Devious/Frode Hamre på 1.12.0/1609a. Bronse gikk til Thai Arya/Lars A. Kolle på 
1.12.8/1609a. Stall Gundersen fortsatte seierstoget med å ta seg av Thor Tholfsens Minneløp 
for stallansatte med Carolina Volo/Mats-Andre Rasmussen på 1.13.7/2100a. Øvrige vinnere 
av V75-løp denne dagen var: 

- Nordlys Rosa/Geir V. Gundersen – 1.23,3/1620v – Felleskjøpets Løp/Hoppecupen 
- Rittmester Hill/Per O. Midtfjeld – 1.14.6/2609a – Championløpet/Grunndivisjonen 
- Nelson August/Tom E. Solberg – 1.27,4/2120v – Jarlsberg Hesteports løp/grunncupen  
- Dancing Queen/Lars A. Kolle – 1.15.1/2100a – Travavl.no/Hoppedivisjonen 
- Søndre Jerkeld/Eirik Høitomt – 1.20.9/1609a – Meny Jarlsbergs Eliteløp  
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Søndag 11.juli sto internasjonal V75 med Ulf Thoresen Grand International på programmet. 
Gjeldende Corona restriksjoner gjorde dessverre at internasjonal deltagelse ble begrenset til 
et minimum. Spesielt ble rammeløpene skadelidende. Årets utgave av UTGI hadde den 
norskfødte og norskeide stjernen Moni Viking, i trening og kjørt av Björn Goop, som favoritt. 
Mye betrodd var også den danske derbyvinneren Extreme/Steen Juul. Mens sistnevnte ikke 
hadde dagen og endte uplassert, var Moni Viking virkelig med i kampen. På målstreken 
måtte han gi tapt for outsideren Hickothepooh/Vidar Hop som vant på 1.11.4/2100a. Stor 
stas på seremoniplass med norsk hest og lokal kusk! Samme tid noterte Moni Viking/Björn 
Goop som annen. På tredje endte svenske Gareth Boko/Tom Erik Solberg på 1.11.8/2100a. 
Øvrige vinnere av V75-løp denne dagen var: 

- Kick Off Classic/Kristian Malmin – 1.14.5/3160v – Holtan Gård as Stayerløp 
- Alsaker Pumbaa/Tom E.Solberg – 1.22.4/2120v – Re Travforenings løp 
- Vitro Diablo/Vidar Hop – 1.11.3/1609a – Horten og Omegn Travforenings løp 
- Hulken Sisu/Åsbjørn Tengsareid – 1.12.4/2100a – Miniekspress Thermo as løp 
- Lucky Queen Soa/Lars A. Kolle – 1.12.2/1609a – Champion løpet – Hoppe eliten 
- Red Bar/Åsbjørn Tengsareid – 1.12.3/2100a – Anders Jahres Pokalløp 

 
Årets siste V75-stevne med mange av Jarlsbergs storløp på menyen ble arrangert lørdag 
30.oktober. Th. Marthinsens Æresløp er etter UTGI Jarlsbergs nest største løp for varmblods 
elitehester, men eliten var i år for tynn og fåtallig til at løpet kunne arrangeres i sin tiltenkte 
drakt. I stedet ble løpet tildelt bronsedivisjonen og fikk en fortjent og god vinner i Riva O. 
1.13.8/Frode Hamre på 1.13.8/2100a. Arnt Haakestads Minneløp, Jarlsbergs største løp for 
kaldblodseliten, fikk Troll Solen/Magnus T. Gundersen som vinner. Den Frode Hamre trente 
hingsten vant på moderate 1.24.1/2100a. Øvrige vinneren denne dagen var: 

- Take This Society/Frode Hamre – 1.14.1/2100a – Felleskjøpets løp 
- Brenne Blink/Vidar Tjomsland – 1.28.0/2100v – DNT’s Unghestserie 
- Tangen Bork/Tom Erik Solberg – 1.25.2g/2140v – Nils Østbys Minneløp/DNT’s 

Høstfinale 4 år. 
- Electrique A./Lars Anvar Kolle – 1.15.5/2609a – Travavl.no’s løp/Hoppedivisjonen 
- Cicero T.G./Magnus T. Gundersen – 1.12.8/2100a – DNT’s Høstfinale 4 år 
- Tangen Marte/Bjørn Steinseth – 1.27.0/2100a – Champion løpet 
- Fortnite/Eirik Høitomt – 1.15.0/2100a – DNT’s Høstfinale 3 år.  

 
På Stokke Dagen fredag 19.november i regi Stokke og Omegn Travforening ble Jan Morten 
Hansens Minneløp kjørt for første gang. Det vanket flotte ekstrapremier og det nyinnstiftede 
løpet ble vunnet av Livi Power/Erlend Rennesvik på 1.14.8/2100a 
 
Kuskefylket Vestfold 
Ser man på landsstatistikken for 2021 finner man fort ut at Jarlsberg er hjemmebane for 
mange av landets beste kusker innenfor sin lisenskategori. Aller sterkest er det blant 
trenerne hvor hele 5 av de 10 beste tilhører fylket og banen: 

- Eirik Høitomt – nr. 2 på Landsstat. – 185 seire – kr. 11.041.500 innkjørt 
- Åsbjørn Tengsareid – nr. 3 på Landsstat. – 150 seire – kr. 9.893.750 innkjørt 
- Frode Hamre – nr. 4 på Landsstat. – 122 seire – kr. 6.685.500 innkjørt 
- Vidar Hop – nr. 5 på Landsstat. – 117 seire – kr. 8.108.000 innkjørt 



 
Vestfold Travforbund  Årsberetning 2021 side 27 
 

- Lars Anvar Kolle – nr. 8 på Landsstat. – 79 seire – kr. 5.948.500 innkjørt. 
Blant de stallansatte er det 3 som er inne blant de 10 beste i landet som har Jarlsberg som 
sin hjemmebane.  

- Bjørn Steine – nr. 2 på Landsstat. – 63 seire – kr. 3.530.000 innkjørt. 
- Joakim Rasmussen – nr. 4 på Landsstat. – 12 seire – kr. 772.000 innkjørt 
- Josefine Eilertsen – nr. 8 på Landsstat. – 7 seire – kr. 493.000 innkjørt 

Under NM for stallansatte i Bergen 4.september gjorde Joakim Rasmussen en meget god 
figur og kapret sølvmedaljen. Josefine Eilertsen var ikke stort dårligere da hun kapret 
bronsemedaljen i sterkt selskap. Bjørn Steine hadde ikke full klaff og ble nr. 8. 
Etter at Adrian Solberg Akselsen løste amatørlisens og oppga sin yrkeskarriere i travsporten 
til fordel for sivil jobb, har han vært dominerende blant amatørene som har Jarlsberg som 
hjemmebane. Han plasserte seg som nr. 3 på Landsstatistikken med 21 seire i 2021 og vi må 
langt ned på listen for å finne neste Jarlsbergamatør som er Tommy Fløysand med 6 seire i 
2021 sesongen. Adrian kronet en god sesong med å bli Norsk mester for amatører på Biri 
7.september. 
Jarlsberg har sammen med travforeningene i Horten og Holmestrand i flere år arrangert 
amatørkonkurransen på Jarlsberg. Tiltaket er et tilbud til de amatører som ikke kjører mer 
enn 40 løp i året, og hensikten er å øke antall amatører og styrke deres aktivitet i sulkysetet. 
I 2021 ble det dødt løp om seieren og de flotte premiene som var satt opp i det både Jan 
Inge Drageset og Arnt-Sverre Røren samlet 14 poeng. 
I kampen om landschampionatet i montè var det lenge en hard kamp mellom Jarlsbergs 
Helene Kolle og Amanda Robertsen med Bjerke som hjemmebane. Striden ble avgjort helt på 
slutten av sesongen hvor Amanda ble akutt syk og Helene med 25 års seire nok en gang 
kunne kvittere ut tittelen som landschampion i Norge. På niende plass havnet Josefine 
Eilertsen med 3 seire. 
 
Trenerstaller 
Blant landets 30 beste trenerstaller målt etter innkjørte penger finner vi 4 hjemmehørende i 
Vestfold: 

- 1.plass Stall Frode Hamre – 184 seire - innkjørt kr. 13.989.875 
- 19.plass Stall Marius Høitomt – 37 seire - innkjørt kr. 2.059.694 
- 24.plass Stall Åsbjørn Tengsareid – 23 seire – innkjørt kr. 1.490.951 
- 29.plass Stall Lars Magne Søvik – 30 seire – innkjørt kr. 1.391.636 

Resten blant de 30 beste i Vestfold: 
- Stall Petter Glittum – 7 seire – innkjørt kr. 1.208.949 
- Stall Geir Flåten – 20 seire –  innkjørt kr. 1.060.325 
- Stall Lars O. Romtveit – 21 seire – innkjørt kr. 1.011.500 
- Stall Martine Wessel – 14 seire – innkjørt kr. 807.825 
- Stall Thor Borg – 7 seire – innkjørt kr. 686.802 
- Stall Jan Kr. Waaler – 5 seire – innkjørt kr. 682.111 

 
Stall Frode Hamre er landets høyest rankede trenerstall på flere områder. Mest innkjørt på 
stallens hester er nevnt, men stallens viktighet for norsk travsport må heller ikke utelates. 
Hele 739 starter har stallens hester gjort i 2021 og dermed er stallen landets største 
bidragsyter til å fylle løp. I hele 371 (184-108-79) av disse startene har stallens hester vært 
blant de 3 første i mål. Stallen er også tung leverandør til både nasjonale og internasjonale 
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storløp. Ecurie D (DK) ble utviklet til en vinnermaskin av de sjeldne i stallens regi. Dessverre 
ble han flyttet vekk etter start i Elitloppet i mai hvor han ble annen i kvalifisering 
(1.09.6/1609a) og sjette i finale (1.09.4/1609a). Ble Du Gers (FR) ble av sine franske eiere for 
andre år på rad plassert i Stall Hamres trening. Dette skjedde tidlig på våren. Gjennom året 
startet han for det meste i Norge, men også med noen internasjonale visitter i større løp. 
Han tjente halvannen million denne sesongen og tok seg blant annet av Oslo Grand Prix for 
andre år på rad, Big Noons Pokalløp på Bjerke og Legolas Minne på Åby. 8 seire ble 
sesongfasit. Bill’s Man (US) tjente snaue en halv million i eliten, og sesongens høydepunkt 
var 2.plassen i Oslo Grand Prix. Stoletheshow kom inn på stallen sent i sesongen, men rakk å 
tjene 270.000 på fire starter og blir trolig et av stallens sterke kort i 2022 sesongen. På 
kaldblodssiden har Troll Solen utmerket seg. Hesten var mye av sommerhalvåret i trening 
hos Geir Kihle, men i stall Hamres regi tjente hesten 630.000 av en års fasit på 870.000. 
Sammen med Troll Solen konkurrerte Brenne Banker i eliten og tjente flotte 450.000 i 
sesongen.  
Stallen er dyktig i fornying av hestemateriellet. En armada med 3-åringer gjorde seg sterkt 
bemerket både i storløp og på hverdager. Dette lover godt for framtiden. Her er en oversikt 
over 3-åringenes prestasjoner i 2021: 

- Six O’Clock News US) – 5 seire – gr.lag 147.990 – rekord 1.13.0a 
- Broadway Don (US) – 3 seire – gr.lag 151.518 – rekord 1.14.3a 
- Calhoun – 2 seire – gr.lag 205.000 – rekord 1.13.0a 
- Skate Trix (US) – 10 seire – gr.lag 215.000 – rekord 1.13.0a 
- Charleston Volo – 0 seire – gr.lag 268.271 – rekord 1.14.6a 
- Robertson (DE) – 1 seier – gr.lag 276.301 – rekord 1 14.7v 
- I’ll Follow The Sun (US) – 1 seier – gr.lag 299.606 – rekord 1.14.7a 
- Callas (US) – 3 seire – gr.lag 359.955 – rekord 1.12.5a 
- Take This Society (US) – 4 seire – gr.lag 386.272 – rekord 1.10.7a 
- Southern Mazzarati (US) – 4 seire – gr.lag 406.425 – rekord 1.12.9a 
- A Perfect Dutchess (US) – 4 seire – gr.lag 418.843 – rekord 1.12.4a 
- Caruso (US) – 3 seire – gr.lag 493.181 – rekord 1.09.1a (ustartet hos Hamre) 
- Asteroid (US) – 8 seire – gr.lag 893.617 – rekord 1.11.3a 
- Type A. (US) – 0 seire – gr.lag 1.700.174 – rekord 1.10.4a (ustartet hos Hamre) 

 
Vestfold på topp 10 i Norge 
Flere Vestfold eide/trente/oppdrettede hester samt hester eid av medlemmer i travlag i 
Vestfold som har bosted adresse utenfor fylket har plassert seg blant topp ti i sin kategori i 
Norge. Her er en oversikt over hvilke hester og tilknytningen de har til Vestfold: 
3-årige kaldblods hingster/vallaker: 
Tangen Minto – plassering nr. 1 – innkjørt i sesongen 1.054.586 – eid av Nils Munkhaugen 
Holding as som er medlem i Horten og Omegn Travforening. 
Barros – plassering nr. 8 – innkjørt i sesongen kr. 102.000 – eier og oppdretter Kjell Roar 
Hansen fra Skoppum 
Gjærla Prinsen – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 140.024 – eid og oppdrettet av 
Erling Anholt fra Andebu og trent av Geir Flåten. 
3-årige kaldblods hopper: 
Tangen Tone – plassering nr. 2 – innkjørt i sesongen kr. 377.058 – eid av Nils Munkhaugen 
Holding as  som er medlem i Horten og Omegn Travforening. 
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Tyri Hera – plassering nr. 7 – innkjørt i sesongen kr. 106.021 – eier Tom Thoresen fra 
Sandefjord. Trener Geir Flåten. 
4-årige kaldblods hingster/vallaker: 
Tangen Bork – plassering nr. 1 – innkjørt i sesongen kr. 2.131.300 – eid av Nils Munkhaugen 
Holding as som er medlem i Horten og Omegn Travforening. 
Langlands Høvding – plassering nr. 2 – innkjørt i sesongen kr. 792.948 – eid av Nils 
Munkhaugen Holding as som er medlem i Horten og Omegn Travforening. 
4-årige kaldblods hopper: 
Valle Borka – plassering nr. 6 – innkjørt i sesongen kr. 347.412 – eier Ole Roar Aske, Larvik. 
Trener Petter Glittum 
Føynland Anna – plassering nr. 9 – innkjørt i sesongen kr. 89.900 – oppdretter Pål 
Kristiansen, Husøysund. 
Eldre kaldblods hingster/vallaker: 
Odd Herakles – plassering nr. 1 – innkjørt i sesongen kr. 1.994.523 - årets 4 første starter 
oppasser Josefine Eilertsen, Vear 
Troll Solen – plassering nr. 3 – innkjørt i sesongen kr. 869.195 - trener Frode Hamre 
Brenne Banker – plassering nr. 8 – innkjørt i sesongen kr. 447.500 – trener Frode Hamre 
Emil Mollyn – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 497.797 – eier Team Emil, Larvik. 
Trener Petter Glittum 
Eldre kaldblods hopper: 
Hauan Mina – plassering nr. 5 – innkjørt i sesongen kr. 358.995 – eier og oppdretter Morten 
Einang, Våle 
Nordlys Rosa – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 110.000 – trener Ole Anton 
Svinsholt, Andebu 
 
3-årige varmblods hingster/vallaker: 
Asteroid – plassering nr. 2 – innkjørt i sesongen kr. 862.561 – trener Frode Hamre 
Charleston Volo – plassering nr. 6 – innkjørt i sesongen kr. 248.069 – trener Frode Hamre 
Calhoun – plassering nr. 9 – innkjørt i sesongen kr. 205.000 – trener Herman R. Tvedt/Frode 
Hamre 
Lucca – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 180.000 – eier Team Lucca, Vear – trener 
Marius Høitomt 
3-årige varmblods hopper: 
I’ll Follow The Sun – plassering nr. 5 – innkjørt I sesongen kr. 299.606 – trener Frode Hamre 
Dandelion Bonanza – plassering nr. 7 – innkjørt i sesongen kr. 223.000 – trener Marius 
Høitomt/Thor Borg. 
Nelson Bright Eagle – plassering nr. 8 – innkjørt i sesongen kr. 170.000 – eid av Nils 
Munkhaugen Holding as som er medlem i Horten og Omegn Travforening.  
Callas – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 134.521 – trener Frode Hamre 
4-årige varmblods hingster/vallaker: 
Super Winner – plassering nr. 3 – innkjørt i sesongen kr. 525.500 – trener Åsbjørn 
Tengsareid 
Falcon Eye – plassering nr. 5 – innkjørt i sesongen kr. 344.500 – eier Arild Skillinghaug, 
Horten – trener Marius Høitomt 
Synergy – plassering nr. 7 – innkjørt i sesongen kr. 271.031 – eier Carl Gunnar Myhre, Larvik. 
Trener Frode Hamre 
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Hubert B.G. – plassering nr. 8 – innkjørt i sesongen kr. 190.000. Trener Rolf Tvedt/Herman R. 
Tvedt 
Legend Act – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 394.826. Trener Lars Magne Søvik. 
4-årige varmblods hopper: 
Jolene B.R. – plassering nr. 5 – innkjørt i sesongen kr. 441.500 – Trener Frode Hamre. 
Riva O. – plassering nr. 6 – innkjørt i sesongen kr. 392.500. Trener Frode Hamre. 
Devious – plassering nr. 7 – innkjørt i sesongen kr. 285.000. Eiere Carl Gunnar og Tor Gunnar 
Myhre, Larvik. Trener Frode Hamre 
Jeanie B.R. – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 207.000. Eier og trener Rune 
Bergsvand, Tjodalyng. 
Eldre varmblods hingster/vallaker: 
Ingen 
Eldre varmblods hopper: 
Lucy Queen Soa – plassering nr. 3 – innkjørt i sesongen kr. 478.611. Oppdretter Stall Soa 
Avlslag, Holmestrand. Trener Jan Kr. Waaler. 
Calina – plassering nr. 4 – innkjørt i sesongen kr. 987.016 – eier Carl Gunnar Myhre, Larvik. 
Trener Frode Hamre/Jean Michel Bazire 
Sofies Case – plassering nr. 5 – innkjørt i sesongen kr. 465.476. Trener Frode Hamre. 
Madelen L.T.C. – plassering nr. 7 – innkjørt i sesongen kr. 200.000. Trener Thor Borg. 
Force De Flandre – plassering nr. 10 – innkjørt i sesongen kr. 374.500. Trener Lars Magne 
Søvik. 
 
Deltagere i Kriterie/Derby finaler med tilknytning til Vestfold 
 
Norsk Travkriterium kaldblodshopper – 3 år 
Tyri Hera – 6.plass – kr. 45.000 – eier Tom Thoresen, Sandefjord – kusk Vidar Hop 
Norsk Travkriterium varmblodshopper – 3 år 
I’ll Follow The Sun – 4.plass – kr. 150.000 – trener og kusk Frode Hamre 
Nelson Bright Eagle – 6.plass – kr. 65.000 – eid av Nils Munkhaugen Holding as som er 
medlem i Horten og Omegn Travforening. 
Zakira – 8.plass – kr. 5.000 – eier Bjørn Bakkeland Andersen, Vear - trener Bjørn Larsen 
Norsk Travderby kaldblodshopper – 4 år 
Føynland Anna – 7.plass – kr. 5.000 – oppdretter Pål Kristiansen, Husøysund 
Bråtnes Myrra – disket – kr. 0 – eier Vidar Kalnes, Horten - trener Geir Flåten 
Skaane Tora – 10.plass – kr. 5.000 – trener Geir Flåten 
Valle Borka – 4.plass – kr. 150.000 – eier Ole Roar Aske, Larvik – trener Petter Glittum  
Norsk Travderby varmblodshopper – 4 år 
Jolene B.R. – 4.plass – kr. 247.000 – trener og kusk Frode Hamre 
Riva O. – 12.plass – kr. 0 – trener Frode Hamre 
Jeanie B.R. – 6.plass – kr. 129.000 – eier og trener Rune Bergsvand, Tjodalyng – kusk Eirik 
Høitomt 
 
Norsk Travkriterium kaldblods – 3 år 
Tangen Minto – 1.plass – kr. 500.000 – eid av Nils Munkhaugen Holding as som er medlem i 
Horten og Omegn Travforening 
Barros – 9.plass – kr. 5.000 – eier og oppdretter Kjell Roar Hansen, Horten 
Norsk Travkriterium varmblods – 3 år 
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Charleston Volo – 4.plass – kr. 150.000 – trener Frode Hamre – kusk Åsbjørn Tengsareid 
Thunderball S.F. – 9.plass – kr. 5.000 – trener Frode Hamre 
Calhoun – 8.plass – kr. 5.000 – trener og kusk Herman R. Tvedt 
Lucca – 5.plass – kr. 100.000 – eier Team Lucca, Vear – trener Marius Høitomt – kusk Eirik 
Høitomt 
Norsk Travderby kaldblods – 4 år 
Tangen Bork – 1.plass – kr. 750.000 – eid av Nils Munkhaugen Holding as som er medlem i 
Horten og Omegn Travforening 
Langlands Høvding – 2.plass – kr. 375.000 – eid av Nils Munkhaugen Holding as som er 
medlem i Horten og Omegn Travforening 
Norsk Travderby varmblods – 4 år 
Super Winner – 3.plass – kr. 280.000 – trener og kusk Åsbjørn Tengsareid 
Falcon Eye – 7.plass – kr. 5.000 – eier Arild Skillinghaug, Horten – trener Marius Høitomt 
 
Landets største hesteier ble tilknyttet Vestfold i 2021 
Trøndelagbosatte Nils Munkhaugen, Norges antagelig største hesteier, meldte seg inn i 
Horten og Omegn Travforening 14.juli 2021. Året ble en stor suksess for flere av trønderens 
mange hester. Munkhaugen har et sentralt samarbeid med Øystein Tjomsland og Tom Erik 
Solberg. Fra han meldte seg inn i HOT midt på året og ut sesongen kjørte Munkhaugens 
hester inn 4,2 millioner! Flere klassiske triumfer ble bokført da 3-årige Tangen Minto vant 
Norsk Travkrierium og Biri Oppdretningsløp og 4-årige Tangen Bork vant både svensk og 
norsk Travkriterium. Sistnevnte tapte bare en gang på 10 starter i sesongen og det var i 
Jacob Melands Minneløp i Bergen hvor han som yngste deltager møtte landets 
kaldblodselite anført av løpsvinneren Søndre Jerkeld.  I Norsk Travderby tok Munkhaugen 
like godt dobbeltseier da hans Langlands Høvding kapret 2.plassen bak Tangen Bork! Den 3-
årige hoppa Tangen Tone nådde ikke opp i de klassiske løpene tidlig på høsten, men slo 
hardt tilbake og vant Norsk Travoaks på Momarken senere i sesongen. Sin siste 
storløpstriumf for året tok Munkhaugen med Thai Targaryan da Jærløpet på Forus ble 
hjemført i midten av desember. Bak de nevnte profilene eier Munkhaugen en rekke gode 
unghester som nok vil sette sitt preg på norsk travsport i årene framover hvis de får stå på 
friske bein! 
 
En hedershest utenom det vanlige 
Sesongen 2021 ble den siste for hedershesten Pebbe Simoni. Nyttårsaften gikk han inn i 
pensjonistenes rekker etter lang og tro tjeneste for norsk travsport og sin eier Kjell Skatvedt 
fra Sandefjord. I hele 12 sesonger konkurrerte han; fra han var tre til han ble femten. Og alle 
sesonger med unntak av den siste vant han løp! Sine første konkurranse år ble han trent av 
Trond Anderssen, mens han resten av karrieren holdt til hos og ble trent av Karoline Krogh 
Hanssen. Ikke minst sistnevnte gjorde en utmerket jobb med å holde ham frisk og holdbar i 
så lang tid. Pebbe Simoni gikk 176 løp i sin lange karriere og kapret 35 seire (35-28-21). Hans 
grunnlag stoppet på 2.442.440 og sin rekord på 1.10.6a satte han som 13-åring! Takk for 
innsatsen Pebbe! 
 
Allsidige Pål Kristiansen 
Amatøren Pål Kristiansen bosatt på Foynland utenfor Tønsberg er en allsidig mann i 
travsport sammenheng. Som oppdretter er han kjent for de mange og dyktige Føynland 
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hestene. Han har eid og trent mange av sine egenoppdrettede hester opp gjennom årene og 
attpåtil kjørt flere av dem i løp. I tillegg har han via datteren vært aktiv i ponni sporten for 
noen år tilbake. Som oppdretter har han de seneste årene feiret triumfer med Føynland 
Anna (i trening hos Øystein Tjomsland) som vant Hoppekriteriet og Oaks som 3-åring i fjor. 
Hun mangler bare drøye 50 tusenlapper på å bli millionøse. Hoppa ble også rangert inn blant 
Norges beste 4-årshopper i 2021 på en niendeplass. På Solvallas Elitlopps meeting ble 
Føynland Kongen sendt til start i Solvalla Speedrace over 640 meter og presterte 
fremragende til en 2.plass. I begynnelsen av september la Pål i vei vestover til Bergen 
Travpark med Tysvær Loke for å starte i landets største kaldblods monte løp; Rappfots 
Æresløp. Det endte like godt med seier på 1.24.0 i dyktige Anita Valstad Hagmanns hender.  
 
Triumf hos «søta bror» 
Lørdag 17.juli er nok en dato Team Wessel fra Stokke med Martine Wessel og Tommy 
Fløysand i spissen sent vil glemme. Stallen sendte sin stjerne Ask Major til start i storløpet 
Erik Perssons Memorial på Årjängs største travdag i året. Fra doble tillegg tok Ask Major seg 
av løpet og tjente SEK 200.000 på seieren. Som 10-oddser kom seieren overraskende på 
mange og jubelen sto i taket på seremoniplass hos kretsen rundt hesten. 
 
Storløpskusken Vidar 
Sesongen 2021 har vært av de bedre for Jarlsbergkusken Vidar Hop. Vidar har mange 
triumfer bak seg i kriterie/derby sammenheng opp i gjennom årene.  Årets høydepunkter for 
Vidar kom med seierne med Hickothepooh i de to UET Gruppe 1 løpene Finlandia Ajo og Ulf 
Thoresen Grand International. Triumfene ble ekstra følelsesladede med tanke på 
omstendighetene rundt hestens trener Trond Anderssens kamp mot kreften som han 
dessverre tapte senere i sesongen.  

 

Jarlsberg11072021. Hickothepooh og kusk Vidar Hop etter seieren i 10.løp V75-7 Ulf Thoresen Grand 
International. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com. 
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Kjell satser i flere land 
Sandefjordmannen Kjell Skatvedt har vært med i sporten i en mannsalder og satser nå i flere 
land. En rekke mer eller mindre kjente hester har vært i hans eie opp igjennom årene. Hvem 
husker Ikke blant annet Kika Hanover tilbake på 80-tallet? Kjell opplevde i 2021 stor suksess 
hos Per Henriksen i Sverige med Fromheaven Idzarda som vant et kval i Silverdivisionen på 
Årjäng i juli og tjente SEK 110.00 på seieren. I finalen på Åby i august bragte en 2.plass nye 
SEK 110.000 inn på hestens konto. Kjell har flere jern i ilden på hestefronten her hjemme og 
det blir spennende å se hva unghestsatsingen hans hos team Borg/Hallenstvedt kan bringe 
av resultater i årene som kommer. 
 
Calina – et eventyr 
I Calina har Carl Gunnar Myhre fra Larvik opplevd det meste en eier kan ønske seg. Den nå 8-
årige hoppa opplevde sin sterkeste sesong i 2018 hvor hun vant Hoppederby, Champion 
Jarlsberg Grand Prix Hoppeavdeling og NM her hjemme på berget. Bare disse tre triumfene 
innbragte 1,5 millioner kroner. Tidlig i karrieren var Frode Hamre hoppas trener. Fra 
sesongen 2019 har hun vekslet mellom trening og konkurranse i Frankrike og Norge. 2021 
sesongen ble åpnet med å trave 1.10.8/2100 a på Vincennes før hun så tok to seire på 
Cagnes- Sur- Mer på den franske Middelhavskysten. Hoppa går ut av 2021 med et grunnlag 
på 4.962.016 og rekord 1.10.8/2100a. Hoppa har vært trent av Jean Michel Bazire i Frankrike 
og Frode Ham re i Norge. Trolig er avlsboksen rett rundt hjørnet for superhoppa. 
 

 
Sørlandets Travpark09052020_Frode Hamre vant V75-6 med Calina_Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com 
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Asteroid – en kommende stjerne? 
I Stall Hamres aramada av gode 3-åringer var det et individ som stakk seg spesielt ut. USA 
importen Asteroid gikk sine to første løp i sitt nye hjemland uten å imponere nevneverdig, 
men så løsnet det virkelig. Han vant så åtte strake løp hvorav fire på Solvalla og to på Åby. 
Han travet 1.11.4a i juni og satte banerekord på Bjerke i begynnelsen av november på 
1.11.3a. Sesongens inntjening ble 862.562 på bare 10 løp. En fremtidig stjerne signert Stall 
Frode Hamre? 
 
Hvor kunne det ha endt? 
Ei 3-års varmblodshoppe som figurerer på flere statistikker er Dandelious Bonanza. I regi 
Thor Borg/Stian Hallenstvedt tjente hun 223.000 kroner, men rakk bare å delta i tre løp før 
det ble bråstopp. Hun vant i debuten og rakk å imponere stort i Auksjonsløpet på Bjerke før 
en stygg skade satte stopp så langt. Kommer hun tilbake i løpsbanen blir hun interessant å 
følge! 
 
Tore Sten Hansen 
Sportsjef Jarlsberg Travbane AS 
 
Styret ønsker å takke sportsjef Tore Sten Hansen for en innholdsrik og grundig sportsrapport 
for året 2021    
 
 

Dugnad fra Travlagene  i forkant av Jarlsberg Grand Prix 2021 
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14. Nominerte i Vestfold for 2021 
Sportslige resultater avviker noe fra nominerte hester i Vestfold, dette skyldes i hovedsak at 
det finnes travlagsmedlemmer tilknyttet travlag i Vestfold, som har en annen tilhørighet 
rundt bostedsadresse.  
Følgende hester tilknyttet medlemmer i Vestfold og tobente aktører er nominert: 
 
Årets unge kaldblods     Årets unge varmblods     
Tangen Bork 4 år   Falcon Eye 4 år   
Tangen Minto 3 år   Devious 4 år   
Langlands Høvding 4 år   Jaipur B.R. 4 år   

          
Årets eldre kaldblods     Årets eldre varmblods     
Emil Mollyn 8 år   Calina 7 år   
Ask Major 7 år   Easy Winner 5 år   
Bjørnemyr Klara 5 år   From Zero to Hero 8 år   

          
Årets trener     Årets kusk     
Frode Hamre    Eirik Høitomt    
Marius Høitomt    Åsbjørn Tengsareid    
Åsbjørn Tengsareid    Frode Hamre    

          
Årets stallansatt     Årets montérytter     
Bjørn Steine    Helene Kolle    
Joakim Rasmussen    Josefine Eilertsen    
Josefine Eilertsen    Amalie Ødegård    

          
Årets amatør     Årets oppdretter     
Adrian Solberg Akselsen    Carl Gunnar Myhre    
Tommy Fløysand    Kjell Bredholt    
Hanna Herbjørnrød    Stall Volo    

          
Årets hest (velges ut fra årets hest i travlag)  Årets Vestfoldhest 2021 
Holmestrand Decent Look   
Horten Tangen Bork       
Larvik Calina       
Lågen Le Rapide  Årets ildsjel (velges av styret) 
Re Ard   
Sandefjord FromHeavenIdzarda       
Stokke Ask Major       
Tønsberg Bjørnemyr Klara       

          
Samtlige kandidater hedres og priser vil deles ut på Vestfold Hestegalla lørdag 14.mai 2022. 
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15. Lokale aktiviteter i lagene 
 
Rutineløpene har vært gjennomført gjennom året, og ble flyttet til onsdager pga 
Bjerkekjøringene som ble flyttet til tirsdager. Stokke og omegn Travforening har bidratt med 
gratis kaffe og vafler. 
Dette har vært populært, og det har vært bra deltakelse på løpene. Det kommer også 
deltakere fra både Telemark og Buskerud.  
 
Sandefjord, Stokke og Re har gjennomført travlagsdager med sponsorer og ekstrapremier i 
løpene. Det har vært godt oppmøte med gjester og sponsorer i  Ulf Thoresen-rommet på 
Jarlsberg. Premier som vilkårlig trekkes ut blant de som har startet har vært et svært 
populært tiltak.  
 
I tillegg har Horten og Holmestrand hatt amatørkusk-konkuranse med fine premier fordelt 
på første og andre halvår. Hovedpremien var en komplett løpssele.  
 
Lagene ble invitert til dugnad i forkant av Jarlsberg Grand Prix. Det ble malt, ryddet og pyntet 
med blomster.  

Bilder fra travlagsdugnaden før JGP 2021 
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16. Ungdomsgruppen  
 
Tina Gabrielsen, Malin Sandbæk, Celine Dobloug Talbot og forbundssekretær Hege Rokseth 
har sammen med Geir Kvamsvåg fra Hest360 og Monica Børli Låhne fra ponniavdelingen, 
startet prosjektet «Hest på tvers». Vi har et ønske om å skape et positivt engasjement for 
ungdom i og rundt hestesporten på tvers av alle grener.  
 
Første arrangement var 15. november hvor vi inviterte ambasadører og aktive til et 
drøftingsmøte for videre aktiviteter. Det var et bra oppmøte og mange gode forslag og 
ønsker ble delt.  

 
Vi hadde deretter et møte den 6. desember hvor vi ble enige om en aktivitetsplan for 2022: 
 

 V75 kjøring på Jarlsberg Travbane 8. januar (ble dessverre avlyst på grunn av korona) 
 Laktat/pulsmåling 
 Dressurtrening av travhester 
 Fôring 
 Besøke de forskjellige ambasadørene 

 
Ungdomsbua har vært tilgjengelig for å kunne brukes til kiosk av ponnigruppa. 
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17. Ponniavdelingen 

 
Tross litt treg start grunnet korona, så ble 2021 et godt år for ponnitravet i Vestfold. Vi har 8 
lisensierte kusker og 3 rekrutter. Rekrutteringen har jo vært litt vanskelig dette året også. Vi 
har trent på nesten som vanlig , men har ikke laget til noe ekstra eller fått vist oss fram og 
promotert ponnitravet utad.  
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Ponnikuskene våre har startet jevnt og trutt, og nesten alle har vunnet løp. Det er en trivelig 
og flink gjeng som har utviklet ponniene sine til det de er selv. 
Jeg vil bl.a. annet trekke frem familien Einang som har en flott 3åring som gang på gang har 
forbedret norgesrekorden som hadde stått i mange år. De 2 storløpene forbeholdt 
norskfødte "supernorsken " gikk begge Vestfold v Joy fra Hubertus/Adine O. Eidspjeld og 
Gunnar Nosto/Hanne Einang. 

 
8. juli fikk vi æren av å starte JGP helgen med en hel løpsdag forbeholdt ponnier med 60 
startende. Dette ble nok årets høydepunkt for mange. Takket være stor støtte fra lagene, 
mat fra damegruppa og masse gavepremier fra Felleskjøpet, Horze , og Jarlsberg Hestesport, 
samt stor dugnadsvilje blant funksjonærene og annet hjelpemannskap kunne vi levere 
tidenes premiedryss. 

Kusken bak Gunnar Nosto, Hanne Einang 
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Ponnilandsleiren var i år på Biri og Vestfold hadde 6 
deltakere. 
19. -21.oktober stilte vi lag på forbundssamlingen "3kamp" 
på Bjerke. Laget bestod av Jens, Pernille og Maria, med 
lagleder Tina. De hadde en flott helg med bl.a fokus på 
mobbing og besøk fra Øvrevoll. De konkurrerte i hestequiz, 
agility og løp. Etter 2 dager lå de an til en fin 2.plass men 
sank til en flott 4.plass til slutt. 
 

 
 
Vi har fått ny logo, en ny åpen side på Facebook «Ponnitravet i 
Vestfold», annonsert i trygg trafikk kalenderen som går ut til de 
fleste skoler i Vestfold, julegaven ble genser med logo, og vi har en 
ny instruktør Celine Talbot.  
 
 

Jeg ble også med i prosjektet som heter Hest På Tvers hvor et av målene er rekruttering. Der 
har det vært avholdt to prosjektmøter og en pizzakveld med nesten 40 deltakere. Prosjektet 
har også planer for arrangement i 2022.  
 
Jeg har jevnlig vært til stede på styremøter for å informere og diskutere saker som vedrører 
ponnigruppa. Vi blir svært godt tatt vare på av både forbund og lag. 
 
Monica Børli Låhne 
 
Fotografer: Tina Løvvold Rønningen,  Monica Børli Låhne,  Cecilie Jeanette Navjord og ponnitravet.no 
 
Styret ønsker å takke Monica Børli Låhne for en god årsrapport, og for hennes nok en gang 
utrettelige innsats for ponnitravet i 2021    
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18.  Regnskap med noter 2021 
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NOTER  
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Balanse  
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19. Revisjonsberetning 
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