
 

 

Årsmelding for Asker og Bærum travklub 2022 

Generalforsamlingen ble avholdt som et fysisk møte på Hvalstad gård 24. januar. 13 

medlemmer var til stede, mot 7 på Teams året før.  

Ola Rypes bortgang ble markert med ett minutts stillhet på møtet som ble ledet av leder 

Helge Lindstad.  

Årsmeldingen for 2021 ble lest og senere enstemmig godkjent. Regnskapet viste et mindre 

underskudd og egenkapitalen var 122.050 kroner. Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

Kontingenten for 2023 ble fastsatt til 300 kroner, som i fjor. Styrets godtgjørelse ble også 

videreført.  

Det var ingen innkomne forslag.  

Som styremedlemmer ble Henrik Bjørndalen og Per Erik Hagen valgt. Helge Lindstad ble 

gjenvalgt som leder for ett år, mens styret fikk fullmakt til å utpeke nestleder.  

Torstein Laupsa ble valgt som varamedlem til styret for ett år. Som revisorer for ett år ble 

valgt Anne Næss Hafstad og Henriette Holm med Anne Grete Stenseng som vara. Styret fikk 

fullmakt til å utpeke utsendinger til årsmøtet i OAT.  

I valgkomiteen ble Johnny Nilsen og Jon Egil Hovde gjenvalgt med Ole Martin Olsen som 

vara. 

Årets hester for 2021 ble Jelina, H.G. Odne og Quiztiti.  

Blant seks føll i klubben i 2021 ble Classystile trukket ut til et bidrag på 3.000 kroner. 

Etter årsmøtet viste Helge Lindstad gamle travbilder og det bleservert pizza. Johnny Nilsen 

og Siri Braathen fikk blomster og hedrende omtale for 640.000 kroner innkjørt på stallen. 

 

Styrets arbeid  

Styret konstituerte seg med Per Erik Hagen som nestleder og sekretær, og Henrik Bjørndalen 

som kasserer. 

I februar døde vårt æresmedlem Aagot Stordal. Styret sendte krans med sløyfebånd med 

følgende tekst. «Takk for all innsats, og hvil i fred. Asker og Bærum travklub». Leder og nestleder var 

til stede i bisettelsen. 



Vi hadde et styremøte 7. juni. 

Styret uttalte seg om mønstringsløpsordningen i en høringsrunde fra DNT. Vi støttet 

forslaget om å overføre midlene fra godkjent prøveløp og første start til å heve premienivået 

i DNTs unghestserie fra 24.000 kroner til 40/50.000. Dette for å stimulere interessen for å ha 

unghester, samtidig som det er sterk breddeprofil i disse løpene. Dette er viktig for nivået 

under de aller beste. Det endelige vedtaket ble i tråd med vårt syn, og mønstringsløpene er 

opprettholdt. 

Styret har støttet OATs arbeid med en påskjønnelse til de aktive på V75-kjøringen på Bjerke i 

desember med 3.000 kroner. 

I august arrangerte styret en medlemskveld på Øvrevoll der temaet var likheter og ulikheter i 

treningen av travhester og galopphester. Vi hadde innledninger med topptrenerne Niels 

Petersen og Geir Vegard Gundersen. Vi hadde også invitert Lier travlag og Lågen travlag, og 

det møtte 40 interesserte. Thomas Gjelsås ønsket oss velkommen og det ble servert god mat 

i Derbystuene under løpene. Møtet fikk god dekning i travmedia. 

Som utsending til OATs årsmøte stilte Per Erik Hagen. Han var også utsending til 

generalforsamlingen i DNT. Helge Lindstad har deltatt på ledermøter i OAT.  

Klubben var ikke representert på OATs høstkonferanse som var lagt til Orkanger. 

Cokstile, som er oppdrettet i Asker, ble i oktober verdensmester i trav i New York. Han ble 

også kåret til årets «Made in Norway» for andre gang. 


