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NYHETSBREV OKTOBER 2013 

Oslo og Akershus Travforbund (OAT) kommer her med et Nyhetsbrev. Vi håper 
det blir satt pris på og at travlagene bidrar med stoff. 
 

Nytt fra OAT: 
 Årets Hest-galla arrangeres på Bjerke lørdag 7. desember. Det kommer 

mer informasjon etter hvert, men hold av datoen.  
Thon Hotel Linne tilbyr overnatting for kr 795 for enkeltrom og kr 995 for 
dobbeltrom. Bestilles på tlf 23 17 00 00.  

 Medlemsregisteret skal om litt samkjøres med DNTs Sportssystem. 
Derfor er det uhyre viktig at medlemsregisteret er riktig. Hvis du som 
medlem har flyttet, endret mailadresse, fått nytt mobilnummer eller noe 
av dette ikke er registret, så gi beskjed til laget ditt så de får lagt det inn. 
Dere som er medlemsansvarlige i lagene, må sjekke at medlemmene 
ligger med korrekt kontingent. Husk også at det må foretas en endring på 
de som fyller 16 år i 2014, som skal over på ordinært medlemskap. 

 Lagene må foreta en gjennomgang på sine medlemmer og forsikre seg 
om at opplysningene i medlemsregisteret er korrekte. 

 DNT arrangerer Travkonferanse 26. og 27. oktober på Scandic Oslo 
Airport Hotel. 

 

Nytt fra travlagene: 
 
Øvre Romerike Travlag: 

 Medlemskveld torsdag 24. oktober kl 19, i klubbhuset på Norsk 
Travsportsenter. Medlemmer ønskes hjertelig velkommen. 

 
Nitelven Travlag: 

 Nitelven Travlag fyller 80 år i desember, og vi har i den anledning gleden 
av å ønske deg med følge velkommen til jubileumsfest. 

 Tid: 8. november 2013 kl. 19:00  



 Sted: NIL-Huset, Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal. 

 Vi tilbyr: Julebuffé - 2 drikkeenheter til maten - levende musikk.  

 Det du ønsker å drikke utover kvelden må du selv bringe med deg. 

 Pris kr 100 for medlemmer / kr 250 ikke medlemmer. 

 Innbetales innen 1. november 2013, til konto nr 2030 22 41253 -  
Nitelven Travlag v/Rune A. Hansen.  

 S.u. innen 20. oktober 2013 til tu-tuve@online.no eller tlf. 971 68 842 
Hilsen Styret Nitelven Travlag. 

 
Asker og Bærum Travklub: 

 Foredrag med veterinær Ellen F. Schmeldling med tema kiropraktikk, 
avholdes mandag 11. november kl 18-21 på Øvre Hogstad gård, 
Hogstadveien 111, 1383 Asker.  
Gratis for medlemmer i Asker og Bærum Travklub. Andre er hjertelig 
velkommen for kr 100 pr person. Enkel bevertning.  
Hjertelig velkommen. 
Litt om veterinær Ellen F. Schmedling: 
Hun er internasjonalt sertifisert i kiropraktikk på dyr og eksaminert 
hesteodontolog ved universitet i Uppsala. Hun har også tatt utdannelse i 
akupunktur og kinesiologi, samt craniosacralterapi. 

Kiropraktikk 
Kiropraktikk betyr å "gjøre med hånden". Hammer og slegge har 
definitivt ikke noe med kiropraktikk å gjøre...... 

Mange tenker at man ikke kan behandle store dyr med kiropraktikk siden 
det er så store muskelmasser som stabiliserer rundt leddet. Nå er det 
heldigvis ikke slik at vi flytter på eller knekker virvlene, men vi gir en liten 
impuls som påvirker nerveimpulsene til leddet, og på den måten får vi 
satt i gang en kjedereaksjon som igjen fører til økt bevegelse i leddet. 
Den største pasienten min veier 850 kg og er 185 høy. Den minste var en 
valp på to dager som veide noen gram. Rett utført er kiropraktikk en 
svært skånsom behandlingsform, og de aller fleste dyrene nyter virkelig 
behandlingen. Alle dyr som har virvler, kan ha nytte av kiropraktikk. 

Nyhetsbrevet sendes på mail til medlemmer som har registrert mailadresse i 
medlemsregisteret. Noen kan få mailen flere ganger, som vi håper dere bærer 
over med. Årsaken er at noen har flere verv og/ eller har medlemskap i 
Akershus Hesteeierforening. Det forenkler jobben med utsendelse med ett 
tastetrykk i stedet for over 500, noe forbundssekretæren foretrekker.  

mailto:tu-tuve@online.no


Det var hva vi hadde for denne gang. Send inn informasjon om aktiviteter, gode 
prestasjoner av hestene i lagene deres, eller annet som rører seg der ute. 
Sendes på mail til dnt.akershus@travsport.no 

Ha det fint i vakre høstfarger. 

Oslo, 15.10.2013 
Hilsen OATs forbundssekretær 
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