
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 8/2014 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Torsdag 11.12.14 Kl. 2000  Sted: Telefonmøte 

Innkalt av: Ragnar Storå 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Ragnar Storå 

Deltakere: Jan-Ottar Østring,   Eva Kristine E. Bjørnstad, Liss-Karin Sandvik, Else 

Bersvendsen, Bjørge Pedersen og Toralf Nystad. 
 

  

   Sak 1 Gjennomgang av protokoll  fra styremøte 7/2014 og referat fra høstkonferansen. 
Referatene ble gjennomgått og leder redegjorde for hva som er gjort/situasjonen i de enkelte sakene. 
 

Vedtak:  Redegjørelsen tas til etterretning. Styret sender en blomst til June Reyes som 
steppet inn som referent under høstkonferansen i sekretærens fravær. 
 

Sak 2 Terminlista  for  2015. 
Lederen og sekretæren har utarbeidet et forslag til terminliste og budsjett for 2015 som ble fremlagt. I det 
fremlagte forslaget er de 2 opprinnelige lokalløpene i Nesseby fjernet. Arrangementstilskuddet for premieløp i 
Finnmark er øket til kr 20.000 og alle baner har fått en premiekjøring med forhøyet premieskala (7000 i 
førstepremie). Utover dette er alle tilgodesett med samme antall løpsdager som i 2014. 
 

Vedtak: En løpsdag i Bodø oppgraderes fra lokalløp til kombinasjonsdag og Pasvik tildeles en 
ekstra lokalløpsdag. For å dekke dette budsjettmessig settes en løpsdag på Olsborg på 
«vent». Denne løpsdagen har prioritet dersom der blir overskudd på budsjettet. Utover dette 
godkjennes lista slik den foreligger. Lederen gis fullmakt til å godkjenne den endelige 
terminlista for 2015. 
 

Sak 3 Status  Totonor. 
Jan-Ottar Østring og Eva Bjørnstad orienterte vdr. økonomi, personell, planer og arbeidssituasjonen i Totonor. 
Økonomien i selskapet synes å være under kontroll, og selskapet synes å fungere godt for tiden. Arbeidet med 
oppgradering av travbanen og arbeidet opp mot neste års store begivenhet, V-75, synes å være i godt gjenge. 
 

Vedtak: Informasjon og samarbeide ut mot travlagene vil være av avgjørende betydning for 
et vellykket V75-arrangement i 2015 og bør prioriteres. For øvrig tas orienteringen til 
etterretning. 
 

Sak 4 Nesseby travbane, status og vurdering av midler. 
Det er f.t. svært lav aktivitet i Tana og Varanger travlag. Det er nesten ikke hester i laget, og laget har 
betydelige utfordringer med å arrangere løp og å ivareta travbanen og aktiviteten omkring dette. Materialer  
til dommertårn, kjøpt inn med tilskudd fra forbundet, ligger ubrukt på banen, og det synes vanskelig å få det 
planlagte tårnet bygget ferdig. Banen er ikke tildelt premietilskudd for løp i 2015.  
Forbundet ser det nødvendig  å undersøke om materialene som ligger på banen kan brukes bedre andre 
steder. Dette må selvsagt skje i samråd med Tana og Varanger travlag.  



            

  
 
 

  

 

Vedtak: I samråd med Tana og Varanger travlag  vil styret i Nord-Norge travforbund utover 
våren 2015 foreta en vurdering av fremtidig drift av travbanen i Nesseby. Det er viktig at 
banen blir ivaretatt på en slik måte at de investeringene som er gjort ikke går tapt, og at 
innkjøpte materialer til tårnet på banen blir tatt vare på. 
 

Sak 5 Søknad fra Bodø travlag. 
Bodø travlag har søkt forbundet om anbefaling av lagets søknad til DNT om avdragsforlengelse for et lån som 
DNT står som garantist for.  For å kunne foreta en forsvarlig saksbehandling ønsker forbundsstyret 
opplysninger om lånet dette gjelder, og dessuten opplysninger om regnskaper og den økonomiske stilling til 
Bodø travlag og Nye Bodø travlag AS. Etter flere henvendelser har forbundet mottatt tilfredsstillende 
opplysninger vdr. Bodø travlag, men kun regnskapet for 2013 fra Nye Bodø travbane AS. Forbundet har ikke 
mottatt noen opplysninger om lånet som saken dreier seg om, hverken lånegiver, lånetaker, lånets størrelse 
eller restgjeld. 
Jan-Ottar Østring og Else Bersvendsen – henholdsvis leder og varamedlem i forbundsstyret – er begge 
styremedlemmer i Nye Bodø travbane AS.  Begge har anmodet om at det innkalles til styremøte i selskapet, 
men uten at dette har blitt etterkommet.  
Ut fra de dokumenter forbundet har mottatt kan det se ut til at det er Nye Bodø travbane AS, og ikke Bodø 
travlag,  som er ansvarlig låntaker for det angjeldende lånet. Videre har forbundet opplysninger som tyder på 
at lånet er misligholdt, og at det ikke er midler i selskapet til å betale forfalte avdrag. 
 

Vedtak: Nye Bodø travbane AS tilskrives nok en gang med etterlysning av nødvendige 
opplysninger. Dette gjelder spesielt opplysninger om lånet det søkes avdragsforlengelse for, 
men også regnskap for selskapet for 2014 (så langt i år). Dersom det er tilfelle at selskapet 
ikke kan dekke sin forpliktelser bes styrlederen redegjøre for dette, og for årsaken til at man 
har havnet i en slik situasjon. 
 
Bodø travlag og Nye Bodø travbane AS er 2  juridiske enheter. Dersom det er Nye Bodø 
travbane som er ansvarlig lånetaker for lånet som det søkes avdragsforlengelse for,  må 
søknad om dette komme fra Nye Bodø travbane AS. Styrelederen anmodes i så fall om å 
innkalle til styremøte så snart som mulig slik at en evt. søknad eller andre tiltak kan 
styrebehandles. 
 
Bodø travlag tilskrives og orienteres om forbundsstyrets holdning til saken. Det kan synes 
som om Nye Bodø travbane AS har havnet i en meget alvorlig situasjon. Eieren, Bodø 
travlag, gjøres kjent med at 2 styremedlemmer har anmodet om styremøte i selskapet uten 
at dette er etterkommet. Dette er alvorlig. Dersom styrelederen ikke innen kort tid 
etterkommer  kravet om å innkalle til styremøte  anbefaler forbundet eieren om å vurdere å 
innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

            

  
 
 

  

Sak 6 Orientering fra åpent møte på Harstad travpark med Jan Hedrèn og Knut Solli. 
Med bakgrunn i diskusjoner om blant annet løpsutskrivingen som har funnet sted i sosiale medier den senere 
tid arrangerte forbundet 10. oktober et åpent møte på Harstad travpark der DNT’s sportssjef Jan Hedrèn og 
Knut Solli  stilte til debatt med travfolket. Begge var i Harstad i forbindelse med andre møter, og var – som 
vanlig – velvilligheten selv da forbundet spurte. 
26 personer – fra hesteeiere til profftrenere – kom og stilte spørsmål. Ut fra tilbakemeldinger synes det som 
om de fleste har fått en tilfredsstillende forklaring på hva som ligger bak løpsutskrivningen, premienivået m.v. 
 
 
 

Vedtak: Formen med «åpne møter» synes å virke veldig bra som orienterings/diskusjons-
forum. Slike møter bør imidlertid fortrinnsvis arrangeres i forbindelse med travløp eller 
travkonferanser slik at flest mulig får anledning til å delta.  
Forbundet tar sikte på å arrangere et lignende møte i forbindelse med generalforsamlingene 
i mars 2015. 
Referatet fra onsdagens møte legges ut på forbundets hjemmeside. 
 

Sak 7 Utagerende «festing» i forbindelse med travløp på Harstad travpark. 
En hesteeier er nylig idømt fengselsstraff  for forhold som har skjedd i forbindelse med overnatting  på Harstad 
travpark. Forbundet er kjent med flere andre svært uheldige episoder som har skjedd i forbindelse med 
overnattinger enten i campingvogner som står på banens område eller i staller på travparken.   
Slike saker er tatt opp tidligere uten at forholdene har blitt vesentlig bedre.  
 

Vedtak: Fyll, bråk og utagerende festing i forbindelse med at utøvere overnatter på 
travparkens område er svært uheldig for travets renomè, og forbundet anmoder Totonor om 
påny å gripe fatt i forholdet.  
 

  

 
Ragnar  Storå 
Referent/sekretær 

 


