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Styremøte nr 7 2009 

Bodø travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 08.09.09 Sted: På Travbanen 

Innkalt av (avd og navn): Merete 

Ordstyrer: Merete  Referent: Merete 

Deltakere: Merete Johansen, Inger-Louise Dølvik, Kriss Ytterstad, Gry Kanstad, Johnny Nilsen, Knut Brorsgård 
forfall: Torfinn og Knut Brorsgård 

Les først:  

Ta med:  
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   33/09 Godkjenning forrige referat  

34/09 Økonomi v/Merete  

Økonomien er anstrengt men under kontroll. Viktig at vi får nedbetalt 
kassekredit så raskt som mulig og dekket opp de kostnader som allerede 
er medgått hittil i prosjektet. Når denne status er gjort opp lages en 
prioritering over evt. gjenstående midler og hva de skal brukes til. 

 

Merete 

35/09 Fastsettelse Dato for innkjøringstilskudd – Onsdag 23.september. Kl 18.00. 
Gry Kanstad og Merethe Edvartsen utgjør godkjenningsnemd.  

Påmelding på sms til Gry Kanstad.  

Gry Kanstad 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

36/09 Evaluering V5 kjøring 

 Igjen er vi skuffet over ingen deltagelse på sosialt arrangement. Alle 
andre tilreisende kommer og etterlyser Totonor og Forbundet på 
disse arrangementene 

 Ikke fornøyd med 18 omstarter på ett arrangement. Vi har ingen 
logisk forklaring på dette. Ingen tiltak foreslått. Mulig behov for mer 
”oppdragende” hovedstarter som hjelper urutinerte tiltak.  

 Svært fornøyd med baneomsetning – endte på 53 000. Kan godt ha 
enda flere spillefremmere og bistand til kunder. Stort minus at vi ikke 
har NMT terminal og kan kjøre ut andelslag hvor bong kan heves 
hos andre kommisjonærer. 
 
Spørsmål om lengden på arrangementet. Mange omstarter har 
skylden for dette og det er relativt ungt publium med barn og da blir 
3-4 timer for lenge. Kanskje ettermiddagstrav med lunch avvikling 
kan være mer publikumsvennlig?? 

 Svært postitivt med travfest fredag og grilling etter løpene for kusker.  

 Godt med publikum og svært positivt med annonsekampanje. 

 Har enda større potensialet i forhold til sponsorinntekter og det å ta 
vare på sponsorer. Full fokus på dette til neste år.  

 Vanvittig bra melding til løpene. Svært bra og se at det er ”marked” 
for en propagandakjøring uten at ”alle” Harstad hestene stiller opp.  

 Alt for lav lyd på høytaleranlegget på publikumssiden. Det burde 
vært mye mer ”trøkk” for å skape mer stemning.  

 Ellers er vi svært fornøyd – vi har fått gode tilbakemeldinger fra 
aktører, kusker, arrangører etc.  

 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

 

37/09 Familiedag på Travbanen: i samarbeid med Team Bodø og Kjenn Bodø 
prosjekt dagen 15.9: 

Bodø Travlag inviterer med dette til familiedag på Bodø Travbane, Bestemorenga.  
 
Plan: 
Kom på travbanen og opplev: 

 
 Prøvetur med dobbelsulky, her får du kjøre ordenlig travhest i trygge 

omgivelser sammen med en erfaren kusk. Kjenn følelsen av å ha 

500 kg musker i fingrene!! 

 Ponniridning for barn 

 Oppvisnings løp, ponni, trav og monte 

 Oppvisning av ridesporten presentert av Bodø Rytterklubb 

 Oppvisning av kjøring med tospann v/Ragnar Mogstad 

 Presentasjon av ulike hesteraser i banen 

 Møt våre trenere – Morten Carlsen og Gry Kanstad. Hvordan eie 

hest uten å ha alt ansvaret? – ANDELSLAG er kanskje noe for deg 

 Bodø Travlag, bidra til å støtt sporten og aktivitetene – info om laget 

og medlemskap 

 Bli kjent med hestene og folkene bak, de aktive vil være til stede og 

forteller gjerne om sporten og aktivitetene 

 Omvisning på Stall Plaza som ligger på travbanen, hils på hestene 

som bor der. 

Merete/alle 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

 

Inngangsbillett ved innkjøring til travbanen: 200,- pr familie/el. 100,- pr 

enkeltperson. Gratis parkering. Alle aktiviteter inne på området dekkes av 

inngangsbilletten.  

 Infosak 
Nye Bodø Travbane – DNT styret har vedtatt og innvilge inntil 6,2 millioner 
til Nye Bodø Travbane dette for å dekke inn egenkapitalbehovet. Det er i 
tillegg bevilget 500 000 i årlig driftstilskudd 

Saken skal nå opp i NNTF for endelig godkjenning før vi kan signere 
kontrakt med entreprenør. 

 

Saken avventes inntil behandling i NNTF. 

 

 

Infosak   

Eventuelt   

Observatører:  

Annet:  

 


