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til: 
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Neste møte: 10.2.2014 kl 19.00  

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Referat fra møte nr 8. 

Referatet ble godkjent. 
 

2 Innkommet post. 

 

Faktura SMS-trafikk. 

OAT betaler for lagenes bruk av sms til sine medlemmer. Det 

foretas en gjennomgang av total bruk for 2013, og det vurderes på 

neste møte hvorvidt lagene skal betale dette selv. 

 

DU-tilskudd. 

Anleggskontakt Robert Våler har foretatt befaring og bekreftet at 

tilskudd på kr 60 000 til Blaker Travselskap og kr 17 000 til Follo 

Travselskap, kan utbetales. 

 

Lokalkjøringer. 

DNT informerer om at prøveordningen med en «pott» til hvert 

forbund til fordeling i lagene, ikke videreføres i 2014. Dette da de 

fleste forbund har gitt tilbakemelding om at de ønsker tidligere 

ordning gjeninnført.  Satsene for 2014, blir satt opp etter at 

budsjettet er vedtatt. Midlene blir fordelt av DNT sentralt. Når det 

gjelder 3-årspokaler blir ordningen som tidligere, altså 1 pokal 

kostnadsfritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hestens dag-arrangement. 

Det blir trolig ikke økonomisk tilskudd til «Hestens dag» i 2014, 

men DNT har effekter som lagene kan få. 

Det fremkom en kommentar på at det burde være mer skriftlig 

informasjon om et slikt arrangement, og at effektene var veldig 

bra. 

 

Til start! 

Prosjektet har meget gode resultater og DNT satser på minimum 

samme aktivitet som i fjor. OAT har mottatt en henvendelse 

hvorvidt det er interessant å delta i prosjektet. Henvendelsen 

sendes lagslederne, som må vurdere om dette er interessant innen 

deres lag. Tilbakemelding til DNT om deltakelse har frist 15/1. 

Laglederne må gi tilbakemelding til forbundet innen 10/1. 

 

Ponni. 

Fortsetter med fordelingsnøkkelen fra 2013, med en dreining fra 

flatt tilskudd til mer aktivitetsrettet. 

 

Akershus Hesteeierforening. 

OAT har mottatt et brev fra Akershus Hesteeierforening, som 

ønsker å sette opp 2 sølvpokaler til lokalkjøringer, 1 til kaldblods 

og 1 til varmblods, til travlagene i Oslo og Akershus. For 2014 

tildeles pokalene Nitelven Travlag, 2015 Blaker Travselskap, 2016 

Nes Travselskap og 2017 Øvre Romerike Travlag. 

 

En forutsetning for tildelingen er at de løpene pokalene kjøres om, 

heter Akershus Hesteeierforenings løp. 

 

OAT har sendt dette til lagslederne og mottatt bare positive 

tilbakemeldinger. Blaker Travselskap har bemerket at de 

forbeholder seg retten til å ha en annen sponsor også på de løpene. 

Dette mener OAT diskuteres mellom AHF og Blaker, når det 

eventuelt blir aktuelt. 

 

Det forelå et forslag til svarbrev, som blir sendt til Akershus 

Hesteeierforening. Det blir bemerket at Asker og Bærum Travklub 

også arrangerer lokalkjøring og bør tilbys pokaler de også. 

 

Nitelven Travlag. 

OAT har mottatt et brev fra NT vedørende åpen høring i 

forbindelse med reglementsendringer i DNT. NT sier de ikke har 

fått tilsendt noe i forbindelse med en slik høring. De spør videre 

hvordan forbundet har håndtert en slik høring. 

 

OAT har besvart dette med at forslag til reglementsendringer kan 

sendes til DNT når det måtte være. Det ligger også på 

www.travsport.no noen uker før reglementsendringer skal vedtas i 

DNT. OAT har ikke kommet med forslag til reglementsendringer i 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne 

http://www.travsport.no/


3 Evaluering Årets Hest-galla. 

 Arrangementet fungerte veldig fint med bra mat, fin 

musikk og André Ringelien var en flott konferansier.  

 Man ble ferdige litt tidligere enn oppsatt tidsskjema, slik at 

desserten ble servert noe tidligere. 

 Konferansier bør lese «juryens begrunnelse» før vinneren 

offentliggjøres.  

 Regnskapet for gallaen er ikke helt klart, men blir lagt fram 

på neste møte. 

 

 

 

4 Generalforsamling 21.2.2014. 

 Innkalling er sendt til lagsledere og valgkomitéen har fått 

mail angående hvem som er på valg i år. 

DNT tar kr 2 000 for utleie av peisestua. Styret vil vurdere 

å avholde både møte og middag på Kafé Bristol i stedet for 

å benytte peisestua. Avklares så fort som mulig. 

 

 Et utkast til OATs Årsberetning 2013 var sendt ut. Noen 

endringer ble foretatt. 

 

 

 

 

 

Oddmund 

5 Eventuelt. 

 

Øvre Romerike Travlag – reaksjon på brev fra forbundslederne. 

Øvre Romerike Travlag v/Tor Øyvind Hansen har sendt en mail til 

styret i OAT og lagslederne, den 18.12.13, angående brev fra 

forbundslederne til DNT og viser til TGN 17.12.13. 

 

ØRT spør hvorfor ikke styret i OAT og lagene ble informert om at 

et slikt møte skulle finne sted, og hvordan forbundsleder kan 

undertegne et slikt brev uten den nødvendige forankringen i 

forbund og lag. 

 

ØRT er sterkt kritiske til framgangsmåten og stiller seg ikke bak 

innholdet i brevet slik det er framstilt i TGN. 

 

Forbundsleder Oddmund Wallevik forklarte dette med at han var 

kalt inn til møte i DNTs valgkomité. På dette møte deltok 

forbundslederne, unntatt fra Rogaland og Nord-Norge. Det passet 

seg slik at forbundslederne diskuterte det foreslåtte budsjettet fra 

NR, og kom frem til at de skulle skrive et brev til DNT.  

 

Det er generalforsamlingen i forbundet som er øverste myndighet, 

dernest styret og så styreleder. Eventuell misnøye med de 

tillitsvalgte i forbundet må tas på generalforsamlingen. 

 

Tor Øyvind Hansen hadde ikke sett det sendte brevet, men 

refererte til saken i TGN. ØRT vil ikke være med på den mistillit 

som fremkom mot DNT der, og mener at prosjektet DNT 

Banedrift må få gå sin gang. 

 

Styreleder presiserte at brevet ikke var relatert til DNT Banedrift, 

men til NRs budsjett. 

 



Svein Morten Buer kommenterte at forslagene på reduksjoner som 

forbundslederne fremmet i brevet, var bra. Det er viktig at banene 

får rammer som de kan leve med. 

 


