
Oslo og Akershus Travforbund 
Bankkonto 1275.50.07194 

Org. nr 998 090 024 

Postboks 194, Økern 0510 Oslo 

         Stiftet 1933 

 

Møte (type/sted): Styremøte nr 6/2018 

Møtedato: 4.10.2018 kl 18.00 på Bjerke Travbane 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Oddvar Tuverud X  Ane E. Winger 

 X Kristian Borud X  Silje Bendiksen 

 X Charlotte Tuverud X  Andrea L. Solheim 

X  Tommy Ydersbond    

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

Neste møte:   

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Referat fra møte med lagsledere/ styremøte 4.9.18. 

Referatet ble tatt til orientering. 

 

 

2 Innkommet post. 

 

Innspill fra Øvre Romerike travlag: 

 

Representanter til DNTs generalforsamling. 

ØRT hadde sendt inn innspill til lagsledermøte som ble avholdt 

4.9.18 fordi de ikke hadde anledning til å delta. Mailen ble ikke 

lest før dagen etter.  

De mener at om travlagene skal dele på regningen på 

representantene til DNTs generalforsamling, skal vel 

observatørenes regning også legges inn i samme delingsmodell? 

 

Vedtak: 

Styret mener det ikke er tilrådelig at travlagene skal dekke for 

observatørene fordi det er et ubegrenset antall som kan stille. Det 

er ikke økonomi til at man skal belaste travlagene ytterligere. 

Saken kan eventuelt sendes som en sak til forbundets 

generalforsamling i 2019. 

 

Lokalkjøring og hestens dag. 

ØRT mener et samarbeid med flere lag kan få til mye bedre 

arrangement enn i dag, hvor det blir mye dugnad på få personer. 

 

Styret har behov for mer presist hva forespørselen gjelder. Mener 

de at flere travlag skal dele på oppgavene både for lokalkjøring og 

hestens dag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponniinstruktørkurs 2. – 4. november. 

Det arrangeres ponniinstruktørkurs på Nasjonalt senter for 

nordlandshest/ lyngshest, Bardufoss 2.-4. november. 

OAT foreslår at ponniutvalget innstiller på kandidater til å delta. 

 

 

 

 

3 Innspill til landsrådet fra forbundsledere. 

Til møte i Landsrådet 27.9.18 hadde tre forbund sendt brev til 

DNT-styret på vegne av alle forbundslederne selv om de hadde 

fått flere innspill på at brevet ikke kunne sendes i den formen. 

DNT anmodet Landsrådet om å enes om innspill som sendes inn.  

 

 

 

 

 

4 Høstkonferanse. 

• Avholdes på Scandic Ringsaker hotel på Hamar 27. – 28. 

oktober for Hedmark og Oppland Travforbund og OAT. 

Ikke alle travlagene er påmeldt og purres opp. 

 

 

 

Anne 

5 Årets Hest-galla 2019. 

Dato for Årets Hest-galla ble satt til lørdag 9. februar 2019. 

I og med at det pågår en omorganiseringsprosess får OAT en 

utfordring med hvem som skal foreta nomineringene, fordi de 

sentrale i sportsavdelingen hos Bjerke kan bli flyttet til et nytt 

selskap fra nyttår. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok å spørre Knut Sollie og Tore Aas om de kan påta seg 

oppgaven også denne gangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne 

6 Eventuelt. 

 

Ponniutvalg. 

Oda Nakken, som i dag er leder i ponniutvalget, har meddelt at 

hun ikke lenger har anledning til å påta seg dette vervet. Vi har 

mottatt innspill med forslag på Renee Sandersen, Grethe 

Skaugvoll og Hege Haugen Alme som medlemmer i 

ponniutvalget. May-Liss Hansen ønsker å fortsette i utvalget, og 

har sagt seg villig til å overta vervet som leder i ponniutvalget. 

 

OAT er positive til forslaget og kontakter de foreslåtte om de har 

anledning til å påta seg vervet. 

 

Innspill til neste Landsrådsmøte. 

 
1. Muligheter å lage program for lokalkjøringer i Sportssystemet. 
2. Øke antall hester i trening for B-lisenser til 5 hester, som var 

utgangspunktet for innføringen av denne lisenstypen. 
Bakgrunnen var å unngå svart økonomi. Med økning i antall 
hester er det mulig å leve av treningen og få prosenter på 
innkjørte penger. Kan skape rekruttering.  

 

Eksakt formulering ordnes før innsending. 

 

 


