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Nyttårshilsen til medlemmene i Vestfold Travforbund  
22. januar 2021 
 

Godt Nytt År! 

 

Normalt skulle jeg vært ute på lagenes årsmøter med informasjon fra Vestfold Travforbund 

(VT) på denne tiden av året. Nå er det korona år, og lite er normalt. Det Norske Travselskap 

(DNT) har utsatt sin generalforsamling til 4. september. Vi tilpasser oss med håp om å kunne 

gjennomføre fysiske årsmøter i lagene. Dato for planlagt generalforsamling i VT er 1. juni. 

 

Riktignok åpnet 2020 på en fin måte med Hestegalla i Tønsberg. Det var godt fremmøte og 

god stemning når vi hedret fjorårets helter. Årets arrangement kan ikke gjennomføres, men vi 

planlegger å hedre de beste i 2020 på V75 dagen 15. mai. 

 

Den viktigste saken vi jobber med er samarbeidet med Buskerud Travforbund om å bygge 

Nye Jarlsberg sammen. Vi har en god dialog og det er stor vilje i Buskerud til å bidra i dette 

arbeidet. Vi er enige om at tiden ikke er moden for å slå sammen forbundene, men det hindrer 

ikke at Buskerud vil bidra til å fornye Jarlsberg travbane. Vi jobber med planer for felles 

eierskap. Buskerud kommer inn med frisk kapital fra det fremtidige salget av Drammen 

travbane og bidrar med kompetanse og engasjement i prosjektet. 

 

Jarlsberg travbane er et nedslitt anlegg preget av dårlig økonomi og forfall over lang tid. Mye 

har imidlertid bedret seg de siste årene med sunn økonomi og investering i næringsbyggene 

på publikumssiden. Her er det gode leieinntekter som på sikt vil gi netto avkastning tilbake til 

travet i form av økte premier. Det samme er grunntanken når vi planlegger nye 

publikumsfasiliteter i kombinerte næringsbygg. Ved å minimere lånebehovet skal 

leieinntektene gi netto bidrag til den sportslige aktiviteten i fremtiden. 

 

Veiløsningen i retning Melsomvik, som skal møte den nye fastlandsforbindelsen til Nøtterøy, 

nærmer seg en endelig avklaring. Det betyr at vi kan komme i gang med en etappevis 

fornyelse av stallområdet ganske raskt. Som kjent er det besluttet på lagledermøte at vi 

fortsatt skal ha trenervirksomhet ved banen. Vi vil tilrettelegge for dette på beste måte. 

 

I arbeidet med Nye Jarlsberg er vi takknemlige for alle gode ideer og innspill fra 

medlemmer og aktive. De økonomiske rammene begrenses i stor grad av om vi lykkes i 

samarbeidet med våre travsportsvenner i Buskerud. Vi har trua! 

 

Norsk Trav AS er også en fremtidig suksess faktor som vi må lykkes med. Jarlsberg har sagt 

ja til å være pilot bane. Vi er forespeilet at Norsk Trav AS overtar arrangementene fra medio 

mai. Det vil medføre omorganisering av både ansatte og våre aksjeselskap. Jarlsberg Trav 

Eiendom AS vil overta de daglige oppgavene fra Jarlsberg Travbane AS, med formål å leie ut 

et ferdig preparert anlegg til Norsk Trav AS. NT skal på sikt arrangere alle travløp i Norge. 

Formålet er profesjonalisering og effektivisering for å bringe mer penger inn til formålet 

(les premier). Det blir et tydeligere skille mellom forretning og organisasjon i travet, slik 

konsesjonsgiveren/staten krever. Daglig leder Øystein Dale er sentral i dette arbeidet. 

 

Styret i Jarlsberg Travbane AS, som ledes av Tina Gabrielsen, har besluttet å benytte fjorårets 

overskudd til økte premier på Jarlsberg travbane.. Det er antydet et beløp på fra kr 

500.000 til 1.000.000 som skal inn i premiefondet.  Jarlsberg vil på denne måten gi et 

betydelig bidrag til et sårt etterlengtet løft for de aktive. 
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Det har lenge vært forbud mot å arrangere Ponniløp på løpsdagene. Stor honnør til Monica 

Børli Låhne som holder aktiviteten oppe med treninger og sosiale arrangement for de yngste. 

Likeledes honnør til vår forbundssekretær Hege Rokseth og til Rannveig Grorud som i 

samarbeid med DNT skaper de trivelige og lærerike Til Start arrangementene. 

 

Vi tror det i fremtiden blir viktig med gode sosiale møteplasser med hesten i sentrum. Vi 

lærer av ponnigruppa og satser på kurs i både Agility og kjøring av hest når det åpner seg 

muligheter til høsten. Det gjør vi gjerne i samarbeid med andre hestesportsorganisasjoner. 

Samarbeid på tvers kan gi gode synergier for alle som holder på med hest. 

 

Rekruttering er og blir viktig. Vi håper alle vil bidra til å trekke flere med seg inn i sporten. 

 

Mange følger aktiviteten i DNT via pressen. Ja, alt går ikke på skinner der heller, men det 

jobbes både hardt og godt på mange fronter. Det er nesten ikke til å tro at DNT har lykkes 

med en permanent fjerning av statsavgiften på ca 100 mill pr år. En fotlenke er klippet av. 

Det gir nye muligheter til å skaffe bedre netto fra vår pengemaskin Norsk Rikstoto. 

Spillselskapet må nå virkelig vise sin berettigelse og evne til innovasjon og økt verdiskapning. 

 

For Vestfolds del kan vi skryte av å ha nestleder Ingolf Herbjørnrød fra Lågen som en 

sentral brikke i DNT organisasjonen. Også Erik Skjervagen, som er vara til DNT og 

styremedlem i alle våre aksjeselskap på Jarlsberg, har spilt en viktig politisk rolle for travet. 

 

Vestfold Travforbund klarte å snu et vedtak i DNT om endring av avlsreglementet fra 

nærmest å likestille oppdrett av «norskfødte hester» i utlandet med innenlands produksjon. 

Fra 2022 skal vi tilbake til den gamle regelen som krever at føll født i utlandet skal være på 

plass i Norge før 31.12 i fødselsåret. Det er kravet for å få fulle rettigheter som norskfødte. 

 

I disse dager har DNT oppnevnt en arbeidsgrupper som skal jobbe med ny strategi. 

Undertegnede er oppnevnt til å sitte i en styringsgruppe for dette strategi arbeidet, sammen 

med styret i DNT. Det er svært spennende, og også her mottas gode innspill med takk ☺ 

Vi må være forberedt på store endringer. Sporten har gått på samme vei med stø kurs nedover 

i minst 25 år. Skal vi nå nye mål må vi endre kursen og akseptere forandring. Glansdagene 

fra 80-tallet får vi aldri tilbake. Det er en viktig erkjennelse. Men vi skal tenne nytt liv og 

sørge for at sporten gis rammebetingelser som kan ta alle sportens gode sider trygt inn i 

fremtiden. Gode fellesskapsløsninger og helhetlig tenkning blir avgjørende.  

 

Hva er så vårt lokale mål og strategi? Vestfold Travforbund skal i årene fremover 

gjenskape Jarlsberg som en vital og kraftfull bidragsyter i norsk travsport. Vi skal gjøre 

det for, og sammen med, dere som er medlemmer i travlagene i Vestfold. Vi ønsker også 

Buskerud travet velkommen med på laget. 

 

Vi håper at alle medlemmer og travlag bidrar med På lag spill, andelshester, positive 

holdninger og godt omdømme inn i det nye travåret. 

 

Med vennlig hilsen – og med ønske om et spennende travsportslig år for oss alle! 

Gunnar Flåten, leder Vestfold Travforbund 

 

Gunnar.flaaten@sparebank1bv.no tlf: 90551910 
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