
VELKOMMEN TIL LEDERSAMLING
Det Norske Travselskap ønsker å invitere ledere/ansvarlige av 
forbundsvise ungdomsforeninger til ny ledersamling på Thon 
Hotell Linne i Oslo.

Dato: 15 – 16. februar 2019

Sted: Thon Hotell Linne, ved Bjerke Travbane

Påmeldingsfrist: fredag 8. februar 



Nytt år, nye muligheter!

I 2018 kunne vi konstanter organiserte ungdomsaktiviteter i alle travforbund i Norge. 
Dette er et resultat av frivillig engasjement og innsats, og vi takker for alle som har bidratt 
så langt! 

Nå går vi et nytt og spennende år i møte, og vi arbeider med å løfte ungdomstravet mot 
nye høyder. Kommende ledersamling skal først og fremst omhandle planlegging av det 
kommende året og gjennomføring, herunder fokus på innsendte søknader om tilskudd. 
Videre skal vi innom temaene «bredde i travsporten», ponnitrav og sponsor i 
ungdomstravet. 

Ledersamlingen vil avholdt samme sted og tid som oppdretterseminaret i regi av DNT. Vi 
planlegger å legge inn foredraget til Heiki Kulblik og Geir Vegard Gundersen som en del av 
lederseminaret (valgfritt). 

Det Norske Travselskap ser frem til en engasjerende samling med representanter fra alle 
travforbund!



Program

Fredag 15. februar: 

• 16.00 – 17.30: Innsjekk Thon Hotell Linne 

• 18.00 – 18.30: Velkommen & oppsummering sentral ungdomssamling 2018

• 18.00 – 19.30: Ungdomsforeningene oppsummerer 2018 

• 19.30 – 21.00: Middag 

• 21.00 : Foredrag med Heiki Kulblik (valgfritt)

Lørdag 16. februar: 

• 07.30 – 08.15: Frokost 

• 08.30 – 10.30: Gjennomgang av innsendte søknader & gruppearbeid for strategien «bredden i Norsk Travsport». 

• 10.30 – 11.30: Overgangen fra ponni til stor hest & travskoler i Norge. 

• 11.30 – 12.15: Lunsj 

• 12.30 – 13.30: Informasjon om sponsor i Ungdomstravet 

• 13.45: Samlingen avsluttes

• 14.00: Foredrag med Geir Vegard Gundersen (valgfritt)



Påmelding

• Krav til deltaker:

Ledersamlingen er for den eller de som innehar et ansvar for ungdomsarbeid i sitt 
forbund. Dette betyr at man må være en aktiv deltaker i det arbeidet som gjøres 
med rekrutterings- og ungdomsarbeid i forbundet. 

• Betaling: 

DNT koster for deltakere: hotellovernatting fra fredag 15. februar til lørdag 16. 
februar, foredrag/kurs og alle måltider i henhold til dette. 

Reise administreres og bekostes av det enkelte travforbund. DNT betaler 
reisetilskudd til de som må benytte seg av fly, kroner 1000,- per deltaker.  

• Påmelding innen fredag 8. februar: 

Sendes på e-post til marius.lundstein@travsport.no med navn, telefonnummer, 
rolle i travforbund/ungdomsforening, om det ønskes enkelt- eller dobbeltrom 
(med navn på hvem skal dele rom med), og eventuelle matallergier. 

Oppdretterseminar: 

De som ønsker å delta videre på oppdretterseminaret fra lørdag til søndag må bekoste dette selv i henhold 
til gjeldene priser, se nettsak: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2019/Januar/Programmet-er-klart/ . 

Hvis du vil bestille fra lørdag til søndag, så kan dette føres i samme påmelding. Vedrørende pris, fakturering 
etc., se nettsak henvist ovenfor. 

mailto:marius.lundstein@travsport.no
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Velkommen! 

Spørsmål om samlingen? Ta kontakt med 
Marius Lundstein. 

Telefon: 994 90 750 

Epost: marius.lundstein@travsport.no

mailto:marius.lundstein@travsport.no

