
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 7/2018 

Møtedato: 27.11.2018 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: 8.1.19 kl 18.  

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Ungdomsutvalg. 

OAT hadde invitert noen ungdommer til dette møte for å få satt 

ned et ungdomsutvalg.  

Under dette punktet deltok: 

Oda Nakken, Ida-Marie Karlin, Henrikke Halvorsrud og Frida 

Sandbraaten Rasmussen. 

 

Fra DNT stilte Marius Hoel Lundstein.  

Han innledet møte med informasjon om DNTs satsing på 

rekrutteringsarbeidet. Det er viktig å fange opp ungdom, spesielt 

de som blir borte etter at de har vært aktive i ponnitravet, til å få 

interesse for overgang til stor hest. Viktig å skape aktiviteter for 

ungdommene, det skal være gøy. Det er ungdommen som er 

fremtiden i norsk trav. Det skal gi en mening å være med i travet. 

 

Det var Forus som startet med ungdomsutvalg og flere har 

kommet etter. Noen har arrangert turer både til inn- og utland. Det 

er mange ulike arrangement utvalget kan finne på. Man kan være 

med på løpsdager med omvisning hos trenere, staller, 

funksjonærer etc. Eller ting helt utenom travet for å bli kjent med 

hverandre. 

På Jarlsberg har de en kuskematch, og i Midt-Norge arrangeres en 

ungdomsserie, for at ungdommen skal få flere oppsitt. 

Alt rundt hesten for at man skal ha det gøy, er viktig. Det må ikke 

nødvendigvis handle om trav, men det viktigste er sosiale 

sammenkomster for å bli kjent med hverandre. 

 

 



Det er også fint å få med ungdom utenom travet, f.eks. fra dressur- 

og ridemiljøet eller ungdom som ikke kjenner til travet i det hele 

tatt. Mottoet er «Sammen om hesten». 

Det kan også arrangeres treff sammen med de andre forbundene. 

Det viktigste er å bidra til å gjøre en forskjell for hesten og travet.  

 

Ved å være med i et slikt utvalg lærer man mye, både om 

travsporten, hvordan organisasjonen fungerer og organisasjons-

arbeid.  

 

Utvalget kan søke om midler til arrangementer både hos DNT og 

OAT. Hvis det satses på turer med høyere kostnader, er det å 

anbefale at man forsøker å skaffe sponsorer, deltar på dugnader 

eller på annen måte klarer å skaffe inntekter. 

 

Det er viktig at utvalget ønsker å bidra. Mottoet er «Sammen om 

hesten». 

 

På forespørsel om de tilstedeværende ønsket å bidra til en 

ungdomsgruppe, svarte alle positivt. 

OAT stiller med en representant i utvalget som et bindeledd inn 

mot forbundet. Tommy Ydersbond er klar for oppgaven. 

 

Ungdomsutvalget ble dermed nedsatt med følgende personer: 

• Oda Nakken 

• Ida-Marie Karlin  

• Henrikke Halvorsrud  

• Frida Sandbraaten Rasmussen 

• Tommy Ydersbond (styret i OAT) 

• Varamedlem fra OAT - velges 

 

Det kom forslag om å invitere ungdommer (16-26 år) til Årets 

hest-galla i OAT, som arrangeres lørdag 9. februar i Hestesportens 

Hus på Bjerke. Styret synes det var et veldig bra forslag og 

samarbeider med ungdomsutvalget med dette. 

 

DNT vil arrangere ledersamling neste år, hvor det er naturlig at 2 

fra gruppen deltar og en fra styret. 

 

Styret uttrykte tilfredshet med at Ungdomsgruppen i OAT nå er en 

realitet. 

2 Referat fra møte styremøte 4.10.18. 

Referatet ble tatt til orientering. 

 

 

3 Innkommet post. 

 

Kopi av brev fra Nitelven Travlag. 

OAT har mottatt kopi av brev fra Nitelven Travlag til styret i DNT 

og Bjerke Travbane AS. Brevet gjelder at de arbeider med å få til 

en konferanse for ponnikusker/ ungdom, på lik linje med travlag/ 

forbund. De søker om bistand til å få i stand en slik konferanse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styret i Bjerke Travbane AS behandler søknaden 15/12. 

 

OAT mener tiltaket et positiv, og mener dette er noe man eventuelt 

kan samarbeide med OATs ungdomsutvalg for å arrangere. 

Vi avventer utviklingen i saken. 

 

Avvikling av ponniløp. 

Vestfold Travforbund har utarbeidet et forslag til brev til DNT når 

det gjelder beslutningen om å støtte IMG og NRs forslag til 

avvikling av ponniløp senest kl 18. 

Brevet uttrykker sterk uenighet i forslaget. Det er flere travforbund 

som stiller seg bak innholdet i brevet. OAT har også meddelt sin 

støtte. 

 

 

4 Årets hest-galla – nominering. 

OAT har søkt Norsk Trav om bistand til å nominere, men avventer 

svar. 

 

Det er ønskelig med 3-retters meny, servert ved bordene i stedet 

for buffé. Innhente forslag og pris fra ISS. 

André Ringelien forespørres som konferansier. 

 

Man diskuterte litt rundt premiene, hvorvidt vi skal bruke de 

samme som tidligere år, eller eventuelt innhente tilbud fra Magnor 

glassverk. 

 

Charlotte sjekker med Magnor vedrørende premier. Styret 

vurderer dette på neste møte. 

 

 

 

 

 

Anne 

Anne 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 

5 Generalforsamling 2019. 

Dato for generalforsamlingen ble satt til fredag 1. mars 2019. 

Innkalling skal skje 2 måneder før, senest 1. januar 2019. Forslag 

som ønskes behandlet må være styret i hende 3 uker før 

generalforsamlingen. Fullstendig saksliste med forslag skal sendes 

de representasjonsberettigede senest 14 dager før 

generalforsamlingen. 

 

 

 

Anne 

6 Årshjul 2019. 

Årshjulet 2019 oppdateres. Styremøter legges til tirsdager kl 18. 

 

Anne 

7 Innspill til avlsplan fra forbundet.  

Tommy utarbeider innspill til DNT angående avlsplan for 

kaldblods. Sendes forbundssekretær. Frist for innlevering til 

forbundet er 7.1.19 og DNT 11.1.2019. 

 

Tommy 

 


