
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 4/ 2013 i Hestesportens Hus, Bjerke 

Møtedato: 3.6.2013 kl 19.00. 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Oddmund Wallevik  X Thor Richard Hansen 

 X Svein Morten Buer X  Tor Øyvind Hansen 

X  Anita Bernhardsen X  Ronny Gundersen 

 X Jan-Fredrik Møller    

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

Neste møte: Mandag 12.8.13 kl 19.00 med 

lagsledere i peisestua. 

 

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Protokoll fra møte 3/2013. 

Protokoll fra møte 3/2013 og følgende kommentert: 

 

 På dugnaden før OGP var det 14 pers til stede. Syv av disse 

var fra Aurskog-Høland. Det er skuffende deltakelse. Det 

er antagelig behov for informasjon om at hensikten med 

dugnaden er at OAT får midler til å gi medlemmene 

redusert prisen under Årets Hest-Galla.  

 Dette blir tatt opp i møte med lagsledere 12.8.  

 

2 Innkommet post. 

 Løpsbidrag 2013. 
OAT fordelte de tildelte midlene på kr 54 430 til de 5 

travlagene som har avholdt lokalkjøring i 2013, under visse 

forutsetninger: 

 

Forutsatt at det starter minimum 25 hester, fordeles 

tilskuddet likt på de kjørende travlag. Hvis det starter færre 

hester tildeles kr 7 000, og det resterende beløpet fordeles 

på de andre lagene. 

 

Følgende travlag har lokalkjøring i år: Blaker Travselskap, 

Øvre Romerike Travlag, Nitelven Travlag, Asker og 

Bærum Travklub og Nes Travselskap. 

 

 

 



 DU-tilskudd. 

Følgende lag i OAT er tildelt DU-tilskudd fra DNT i 2013: 

Blaker: kr 100 000 til oppgradering av anlegget. 

Follo: kr 17 000 til lysanlegg. 

 

Hestens dag. 

Nes Travselskap (30/6) og Øvre Romerike Travlag (24/8) 

har søkt om midler til å avvikle «Hestens dag» og er 

innvilget kr 7 000 hver fra DNT. 

3 DNTs Høstkonferanse. 

 DNT har meddelt at høstkonferansen blir utvidet med 

deltakelse fra travlagene. Følgende blir representert: 

- DNTs styre inkl varamedlemmer 

- 2 repr fra hvert travforbund 

- 1 repr fra hvert travlag (nytt) 

- 1 repr fra DNTs komitéer og faste lovbestemte utvalg 

- 1 repr fra hver av de samarbeidende organisasjoner 

- Administrativ ledergruppe i DNT 

- Forbundssekretærene 

Foreløpig agenda: 

- Gjennomgang av DNTs årsberetning og regnskap for 

2012 (formelt behandles under GF 2014). 

- Effektivisering og omorganisering av norsk travsport. 

- Langtidsplan, herunder revidering av Trav 2015. 

 

Konferansen avholdes på Scandic Oslo Airport Gardermoen  

26. – 27. oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Eventuelt. 

 

Prosjekt banedrift. 

Styret diskuterte en oppsummering fra møte mellom 

Østlandsbanene, forbundsledere og DS’ledere om de ulike 

modellene fra Prosjekt banedrift. 

 

Styret er av samme oppfatning som konklusjonene fra ovennevnte 

møte. Man ser at det vil være risiko for at gjennomføring av de 

ulike modellene vil føre til økte kostnader i stedet for mer til 

formålet. Man tenker at det er vel så viktig å styrke innsatsen på 

banene i stedet for å skjære ned. Det må fokuseres på mer bruk av 

arenaene både med tanke på flere publikum på løpsdager og andre 

type arrangement på banene. 

 

I møte med lagslederne mandag 12. august vil «Effektivisering og 

omorganisering av norsk travsport» være hovedtema. 

 

OATs høstkonferanse. 

«Effektivisering og omorganisering av norsk travsport» blir 

hovedtema på årets høstkonferanse.  

Det legges opp til høstkonferanse sammen med et annet forbund. 

Styreleder har vært i kontakt med Østfold og Hedmark/Oppland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Østfold er mest aktuelt. Buskerud kan også forespørres. 

Styreleder fortsetter prosessen. 
 

Oddmund 

5 Neste styremøte. 

 

Plan for styremøter, med forbehold om endringer: 

 Mandag 12. august – styremøte kl 18 og møte med 

lagsledere kl 19. 

 Høstkonferanse i september/ oktober. 

 Mandag 7. oktober kl 19. 

 Mandag 4. november – møte med lagsledere. 

 Mandag 2. desember. 

 

1. varamedlem til styret deltar på møtene med møte- og talerett. 

 

 


