
Notat fra styremøte i Vestfold Travforbund på Skype tirsdag 22. april 

Deltakere: Gunnar Flåten, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Truls S. Glittum, Linda Bø og Birthe 

Austevoll. 

Møtet var et diskusjons- og informasjonsmøte av diverse temaer siden forrige styremøte.  

 

Ansettelse av ny forbundssekretær 

Det har vært en håndfull søkere til forbundssekretærstillingen, og man har nå landet på 3 kandidater 

som er kalt inn til intervju. Knut Olav Dahl, Gunnar Flåten, Endre Storhaug og Tore Kristiansen deltar 

på intervjuene.  

Avlysning av planlagte aktiviteter 

Flere av de planlagte aktivitetene tilknyttet Vestfold Travforbund denne våren er avlyst, det gjelder 

både ordinær generalforsamling 12. mars, hestens dag, amatørmatchen og til start samlinger. Alle 

ponnitreninger er også avlyst, og det er fremdeles uvisst når og hvordan man kan arrangere noen av 

disse aktivitetene igjen.  

Status Korona og travkjøringer i Norge 

Det er heldigvis åpnet for travkjøringer i Norge igjen etter en måneds stenging grunnet frykt for 

økende smitte av Korona. Jarlsberg Travbane var siste bane som kjørte travløp 12. mars, og første 

bane som fikk gjennomføre en dag med prøveløp den 16. april. Gjennomføring av travløpene er 

imidlertid innført med strenge restriksjoner for å forhindre utbrudd av Korona, og det er ikke åpent 

for publikum. Hele arrangementet gjennomføres med ytterst få personer rundt hver hest, 

nummerskiltene henger i boksene, kuskene må skifte i bilene sine samt hente og levere den enkelte 

hest i boksen. Det stilles krav til 2 meters avstand mellom de tilstedeværende personene og samtlige 

må fylle ut skjema og signere for at de ikke er smittet av koronaviruset for hver enkelt løpsdag. 

Jarlsberg Travbane har fått dette til å fungere og gjennomfører ytterligere 5 løpsdager i april, alle 

med 6 løp. I mai er det foreløpig gitt klarsignal for travkjøringer: 10., 16., 22., 29.mai. Deretter 1. og 

8. juni. Den 16. mai blir det V75 kjøring med 7 løp som starter på kvelden etter de svenske V75 

løpene.  

Travets økonomiske situasjon 

Kassen var bunnskrapt i Norsk Rikstoto, DNT og de fleste driftsselskapene når Koronakrisen rammet 

oss midt i mars. Fjerning av statsavgiften, spill til svenske løp og oppstart med norske løp i april 

reddet travet fra en dyp krise som ville satt historiske spor. 

Landsrådsmøte onsdag 29. april 

Gunnar Flåten deltar på landsrådsmøte i morgen hvor følgende saker kommer opp; økonomi & 

statsavgift, løpsutskrivning, gjennomføring av generalforsamling 2020, avl 2020, prosjekt avlsstall, 

erfaringer med koronaarrangement, innspill fra forbundene (a. Østfold Travforbund: grensepassering 

– bakgrunn og status) og eventuelle saker.  

Gunnar Flåten vil holde innspill i forbindelse med avl 2020, og følge opp innsendt forslag fra Vestfold 

Travforbund til DNTs generalforsamling rundt registreringsreglementet for norskfødte travhester.  

 

28.04.20/Birthe Austevoll 


