Oslo og Akershus Travforbund
Bankkonto 1275.50.07194
Org. nr 998 090 024
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Møte (type/sted):
Møtedato:
Kopi
til:

Styremøte nr 5/2014 – møte med Nes Travselskap, på Kulmoen
travbane.
5.5.2014 kl 19.00.

Til stede: Navn:
X

X
X
X
X
X
Møtereferent:
Neste møte:

Svein Morten Buer
Jan-Fredrik Møller
Anita Bernhardsen
Thor Richard Hansen
Lisa Fredriksen
Tom Kaspersen

Kopi Til stede:
til:
X
X
X
X
X
X

Anne Ramstad
Mandag 16. juni kl 19.00 hos
Øvre Romerike Travselskap på
Norsk Travsportsenter.

Navn:
Truls Christiansen
Martin Fjeld
Jens-Erik Nordli
Laila Tranung
Rune Arild Hansen
Ronny Gundersen

Vedlegg:

Styreleder takket for invitasjonen til møte hos Nes Travselskap. Han sa at styret har
ambisjoner om å besøke alle travlagene i forbundet og ønsker et tettere forhold til lagene.
Sak nr:
1
2

Tekst
Referat fra møte nr 4.
Referatet ble godkjent.
Informasjon om Nes Travselskap.
 Styret ble ønsket velkommen og fikk servert snitter og
drikke i nybygd klubbhus.
 Nes har ca 100 hester totalt. På banen er det 1 stall med 20
bokser. På søndager er det felles trening som er åpen både
for hestene som er oppstallet på Kulmoen og andre i
området.
 Lokalkjøring arrangeres årlig.
 I tillegg til Kulmoen travbane, er det treningsvei kun for
hest på 2,2 km. I denne runden er det innlagt en rettstrekke
på 640 meter. Kommunen har vist velvilje i forbindelse
med treningsfasilitetene.
 Man diskuterer med Hvamb videregående skole om å
sammenkoble treningsløypene med deres fasiliteter.
 Det skal også bygges ny E16, som vil berøre lagets
område, så man følger nøye med på hva som skjer.

Ansvar

3

4

5

6

7

 Generelt er man mest opptatt av utviklingen av anlegget,
og ikke så mye av det politiske arbeidet i organisasjonen.
Det viktigste er å ta vare på medlemmene slik at de trives.
Andre arrangement.
 Årlig arrangeres RG Bruktmarked på anlegget. Dette er et
meget populært og stort arrangement, som krever mange
dugnadstimer for medlemmene. Her får travselskapet
inntekter fra bilparkering og billettsalg. Arrangementet er
en god inntektskilde for travselskapet.
 Sirkus Merano leier også anlegget årlig.
 Organisert hundetrening foregår også.
 NM i Mounted Games ble arrangert på Kulmoen i 2013.
 Det er også kontakt med Norsk Islandshestforening om å
avholde deres årlige arrangement på Kulmoen.
Medlemstall.
 Travselskapet har fått redusert antall medlemmer med ca
150 etter at familiemedlemskapet ble endret.
Fasiliteter.
 Måltårnet, som også fungerer som innskrivning, er 1.
prioritet på vedlikeholdslisten. Det er i ferd med å ramle
sammen og må rehabiliteres eller bygges nytt.
 Speaker- og lysanlegget er veldig dårlig og utskifting står
på ønskelisten.
 Horse-walker står på ønskelisten.
 Ellers er det mye vedlikehold av treningsfasilitetene.
 Utleie av klubbhuset skal skaffe noen inntekter.
 Travselskapet har investert kr 1 million på fasilitetene og
har et lån på kr 300 000.
 Det viktigste er at man har et fantastisk miljø og lagånden
er stor.
Ponnitrav.
 Det har vært ønskelig å utarbeide en egen brosjyre om
ponnitrav, til distribusjon på skolene i distriktet. Det er
viktig å følge opp og ta vare på barn som er interessert i
hest. Det skal være lek og ikke så mye alvor for barna. Nes
Travselskap synes man ikke skal ha så strenge regler innen
ponnitravet, ei heller at det skal baseres på at frivillige skal
stille opp.
 Det er imidlertid en utfordring med rekruttering til
ponnitravet. Tidligere hadde man over 20 ponnier, som nå
er redusert til 5.
Diverse.
 Svein Morten ønsker at travselskapet tar kontakt om det er
noe som ønskes tatt opp, f.eks. mot DNT.
 Det fremkom bl.a. at man har utfordringer med å skaffe
tilgjengelige funksjonærer til lokalkjøring. Kan man
eventuelt legge ut en liste over funksjonærer som er villige
til å stille opp?

Nes

 Styret i OAT ønsker at travselskapet kommer med forslag
til tema til Høstkonferansen. Ønsker at den avholdes på
Sundvollen.
 Avslutningsvis takket Nes Travselskap for besøket, og
synes det var veldig positivt at forbundet kom på besøk.

