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Tillitsvalgte, representasjoner og medlemsoversikt 
Re Travforening har ved utgangen av 2011, 149 medlemmer hvorav 92 menn og 57 kvinner. Vi 

holder et stabilt antall medlemmer. 

 

Vi har to æresmedlemmer, Tore Foss og Kristoffer Kirkevold  

 

Vår medlemskontingent har stått uforandret på kr 100,-.  

 

Styret har bestått av leder leder John Pedersen, nestleder Jan Haslestad, kasserer Ole Anton 

Langedrag, sekretær Yvonne S. Lange og styremedlem Nutta Engen. Varamedlemmene har vært 

Morten Kolstad, Jan Helge Karlsen og May Anita Karlsen. 

 

Styret har hatt seks styremøter, og det har blitt sendt ut tre medlemsinformasjonsskriv i løpet av året. I 

tillegg har det vært opprettet en gruppe på facebook for foreningen, og det har også vært noe 

oppdatering av vår hjemmeside på travsport.  

 

John Pedersen representerte foreningen på DNT's generalforsamling.Vestfold travforbunds 

generalforsamling ble avholdt med Jan Haslestad, Nutta Engen og Ole-Anton Langedrag tilstede. På 

høstkonferansen på Jarlsberg deltok Jan Haslestad fra styret, i tillegg til medlemmene Ulrika Stenman, 

Bjørn Duestad, Ingar Holt og Tom Sperre.  

 

Sponsing/Bingopenger/Grasrotandel  
Kevin André Jakobsen og Madelen Engen Skarsholt fikk 1 000 kroner i støtte til ponnilandsleiren.  

 

Vårt fadderbarn i India har i år mottatt kr 2 469.  

 

Også i år er bidraget fra bingoen viktig inntektskilde for Re. Totalt fikk vi 59 014 kroner. 

 

Re Travforening mottar nå grasrotandelen fra 25 personer. I 2011 beløp dette seg til kr 7 247.  

 

Lokalkjøring, 9. april 
Lokalkjøring i regi av Re Travforening foregikk i strålende vær. Oppslutningen rundt lokalkjøringene 

i Vestfold er varierende. Totalt var det 14 meldte ponnier og 50 meldte hester. Dette var et noe lavt 

antall, men tilstrekkelig til at løpene kunne avvikles.  

 

 
Eivind Gravdal tar med Nils Bøhles vandrepokal hjem – for godt! 
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Re-medlemmet Kevin André Jakobsen loset sin ponni Hertugen inn til seier i det første ponniløpet. 

Holmestrand og omegn travforening eier Adde, dagens andre ponniløpsvinner. Sigridur Palina 

Helgadottir var Addes kusk for dagen. Eivind Gravdal har to ganger tidligere vunnet Nils Bøhles 

vandrepokal, og med Stiv Kuling tok han sin tredje seier i dette løpet, og kunne ta med seg pokalen 

hjem til odel og eie. Treårsløpene ble vunnet av henholdsvis Art Nattfari/Jan Ivar Johansen og Hot 

Babe Royal/Geir Flåten. Vi avviklet også et montéløp for begge raser. Dæmro Gutten vant sammen 

med Marie Løve, mens Siv Emilie Løvvold loset Kenny Photo Frost inn til seier i varmblodsløpet. 

Botne tanks/Fon travforenings vandrepokal ble vunnet av Dream Flight/Jan Ivar Johansen, mens V.T-

pokalen gikk til Haugestad Hentesveis med Geir Flåten i sulkyen. Stein Ivar Kløven er Re-medlem, 

og loset Huseby Sofie inn til seier. Seier ble det også for Cobra Bac/Silje Kristin Eilertsen. 

 

Re-dagen, 9. september 
For åttende gang arrangerte vi Re-dagen på Jarlsberg travbane. Dette er en dag der vi setter ekstra stor 

pris på trenere og ikke minst oppassere, og takket være sponsorer som stiller opp, klarer vi å gi meget 

fine premier til de aktive. Sponsorene på sin side rapporterte om en fin opplevelse, av både mat, 

drikke, kaker og ikke minst hest! Ulf Thoresen-rommet var nesten fylt til randen av sponsorer og 

medlemmer. Den frivillige innsatsen skal heller ikke glemmes, kakebordet var velfylt med godt 

utvalg. Ulrika Stenman må også trekkes frem for sin store innsats i å få til denne dagen.  

 

 
Re-dagen 2011. Fra venstre: John Pedersen, Ole Anton Langedrag, Morten Kolstad, Yvonne S. Lange, Jan 

Haslestad, ordfører Thorvald Hillestad 

 

”Gøy på landet”  
Re stilte med informasjonsstand, konkurranse, vaffelsalg og ikke minst ponniridning/kjøring på 

Øyfjell denne dagen. Det ble mange runder, både med vogn og sal, for dette var et populært tilbud til 

barna. Foreningens yngre garde stilte opp og gjorde en meget god jobb sammen med ponniene. 

Arrangementet finner sted annethvert år, så neste mulighet er i 2013. 

 

Treningsanlegget på Skrikestad 
Årets tilskudd fra DNT var på 24 000 kroner. I tillegg er treningsavgiften på 500 kroner pr. hest i året. 

Denne er uforandret. Avtalen mellom Anette Hegg og Re travforening gjelder frem til og med 

31.12.2015. Anlegget er åpent for alle medlemmer. Vedlikeholdet har medlemmene selv tatt seg av på 

dugnad. Det ble høsten 2011 nedsatt en løypekomité som fungerer som et bindeledd mellom brukerne 

og travforeningens styre. Medlemmene er hjertlig velkommen til å bruke anlegget! 
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Utlån av speedcarter og tandemspeedcart 
Foreningens medlemmer har tilgang til speedcarter som står på Jarlsberg. En av vognene ble i løpet av 

året tatt ut av bruk da den ikke lengre var i god nok stand. Isteden ble det vedtatt å kjøpe en til av den 

svarte vi allerede har. Denne er nå på plass. Tandemspeedcarten har fått seg en og annen tur med 

mennesker som har begrenset hesteerfaring, og det er en morsom og trygg måte å introdusere folk til 

sporten på. Dessverre fikk en av vognene en litt hard medfart av en hittil ukjent hest, men den er nå 

satt i stand igjen. Bjørn Duestad og Kristoffer Kirkevold er kontaktpersoner for vognene, og foretar 

reparasjoner og utdeling av nøkler.  

 

Sportslige resultater 

Ti kaldblodshester eid i foreningen kom til start i 2011. Mest innkjørte hest ble 1) Ariladden med 

sine 153 500 kroner. Hesten eies av stall B.N.R v/ Kjell Arne Nilsen. Jan Rune Gaustad eier og trener 

den borkede vallaken, og hesten rekordforbedret seg kraftig til 27,2ak i året som har gått. På 23 starter 

har hesten fire seiere og kun fire uplasserte starter. Dette er med andre ord en hest som presterer jevnt 

bra hele veien! Vår nest beste kaldblods, 2) Gullgruva, er eid av Kjell Hvam og har stått i trening 

hos Geir Kihle. I 2011 tjente hun 109 000 kroner. Sammen med Lars Anvar Kolle gikk hoppa først 

over målstreken i et V75-løp på Bjerke i januar, og tok med seg fine 75 000 kr. Også hun 

rekordforbedret seg i løpet av året, og har nå rekord 26,9ak. Bak disse finner vi 3) Motgang med 

75 500 kroner innkjørt i 2011. Eier Cecilie Kolstad har også kvalet hesten til monte, og hoppa startet 

fire ganger under sal. Dette har gitt to fine andreplasser. En seier i sulkyløp har det også blitt. Bak 

disse følger Karrus (25 500) og Spang Loma (14 500). Foreningens kaldblodshester 

tjente til sammen 400 512 kroner i 2011. 
 

 
Ariladden – årets hest 2011 

 
Totalt 20 varmblodshester kom til start, og samtlige tjente penger. Team One v/ Tom-Reinert Karlsen 

er eiere av 1) Year One. På sine 11 starter tjente hingsten 264 500 kroner. Tre seiere har det blitt, 

hvorav to i V75, men en tredjeplass bak Tinita Love og Makarov på Biri i høst, smakte nok også godt. 

Lars Anvar Kolle kjører, og hesten står hos i trening hos Jan Morten Hansen. Hvis denne utviklingen 

fortsetter blir Year One kanskje millionær i løpet av 2012?  
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 Kristin Suttle og Dag Gyllensten eier 2) See You Soon. Hoppa hadde en fin treårssesong med 

hele 225 000 kroner innkjørt. På 12 starter vant hun to V75-løp løp og satte rekorden 15,72100a. 

Kristin Suttle står selv for treningen, og Frode Hamre er førstekusk. Fireårssesongen til 3) Duen's 

photo er også meget bra. Hesten er oppdrettet, eid, trent og kjørt av Duestad-familien. En skikkelig 

Re-hest med andre ord. 180 000 kroner  på 13 starter og ny bestetid på 13,4a på mellomdistanse. Bak 

disse følger Fifty Cent (139 000) og Keep the Spirit (122 500). Foreningens 

varmblodshester tjente til sammen 1 368 332 kroner i 2011.  
 

 

 
Year One – Årets hest 2011 

 

Nutta Engens Loverboy Pellini er svenskregistrert, og er følgelig ikke med på statistikken vi får fra 

DNT. I Norge har hesten fått en oppsving, og har nå en trippelprosent på 45. Det er ingen tvil om at 

han trives som familiens kjæledegge og stallens ubestridte sjef. ”Pelle” rundet 200 000 svenske kroner 

innkjørt i 2011, og gikk 12,6ak, som er samme tid som hans rekord fra 2009. I en supersprint på 

Jarlsberg noterte hesten årets beste anvendte totaltid i Norge. 1.10,0 på 1100 meter er ikke dårlig av 

en tiårig varmblodsvallak. 

 

Trenerne holder også koken. Knut Halvor Grønbekk, Russel Suttle, Ole Anton Svinsholt og Geir 

Kihle er medlemmer med trenerlisens. Knut Halvor, bedre kjent som ”Max”, fikk en V-75 seier på 

hjemmebane med Fifty Cent, en hest hans samboer Marita Løvlie har hatt siden den var føll. Russel 

står som trener på den allerede behørig omtalte See You Soon. Ole Antons egen Keep the Spirit tjente 

fine 122 500, med blant annet en tredjeplass i DNTs unghestserie. Geir har V75-seiere med 

henholdsvis Gullgruva, H.G. Elessar, Bogle Superb og Jules. Mest imponerende har J.T.'s Crown 

vært. På sine åtte starter har han vunnet fire ganger. Størst er likevel andreplassen han fikk i 

kriteriefinalen bak Viking Frecel.  

   

Det tynnes i rekkene blant de med amatørlisens. Tron Gravdal holdt lisensen i live med en start i 

2011. Stein Ivar Kløven var noe mer aktiv, med tre starter og flere prøveløp. Han har ikke kjørt sin 

egen I'll Be Gone i løp, men treningsgrunnlaget har han gitt hesten, som tjente 117 000 i 2011.    

Ivrigst i sulkyen er imidlertid Bjørn Duestad, som på sine 19 starter kjørte inn 170 000.  
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Foreningens monterytter Cecilie Kolstad red inn 60 500 kroner på sine 21 starter. I tillegg til nevnte 

Motgang, har hun også Life Line, en fin premieplukker i monte. Noen gjesteoppsitt har det også blitt, 

blant annet på May Anita Karlsens Karrus.  

 

 
Bjørn Duestad med familiehesten Duen's Photo 

 

Ponnitravet står ikke lengre like sterkt i Re. Herman Kihle har ingen starter i 2011. Hans lillebror 

Henrik er foreløpig rekrutt, men med hans hesteinteresse så blir det nok lisens etter hvert som han blir 

gammel nok. Madelen Engen Skarsholt har fått lisensen sin, og har med Kålmanns Ego Boy startet 13 

ganger. På Momarken i august kom de også først over målstreken tross galopp. Kevin André Jakobsen 

er vår mest rutinerte ponnikusk og står med 14 starter i 2011. Resultatene er det ingenting å si på med 

tre seiere og totalt åtte trippelplasseringer sammen med sin ponni Hertugen.  

 

    
     Kålmanns Ego Boy/Madelen Engen Skarsholt       Hertugen/Kevin André Jakobsen 

 

Jeanette Hegg Duestad har arvet hesteinteressen fra sin far Bjørn. Den unge jenta står både som 

oppdretter (og eier) av nå femårige Duen's Photo. See You Soon er også Re-hest tvers igjennom, da 

Kristin Suttle også er oppdretter. Ingar Hagen er mannen bak Superb-oppdrettet, og hans oppdrett 

Bogle Superb kjørte inn 97 000 kroner på fem starter i 2011.Geir Kihle trener en spennende hest i den 

sparsomt startede, nyblevne fireåringen. Folkehesten Super Einar er ikke oppdrettet av Ingar på 

papiret, men er født hos han, og har slik sett en tilknytning til Re.  
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Geir Kihle med Bogle Superb etter seier i V75 på Sørlandet 8. oktober 

 

Re travforening har også anerkjente hovslagere. Bjørn Duestad, Stein Ivar Kløven, Ingar Holt, Ingar 

Hagen og Gunnar Torsheim er alle medlemmer i Re. Sistnevnte har også i 2011 vært Lars O. 

Romtveit sin faste smed, men har nå også et samarbeid med Eirik Høitomt og skor hestene som står 

på banen. Annica Nygren Thoresen benytter seg også av Gunnar. Bjørn Duestad skor hestene som 

Høitomt har på landet hos Nutta Engen. I tradisjon tro stilte de også i 2011 opp som sponsorer på 

lokalkjøringen vår.  

 

Annica Nygren Thoresen er medlem i foreningen, og har på sitt flotte anlegg i Ramnes, startet opp 

Gislerød Rehab. I tillegg utdannes det stadig nye holistiske hesteterapeuter på skolen hun driver 

sammen med Are Thoresen.  

 

Styrets vurdering av året 
Medlemstallet er uforandret fra 2010. Vi må imidlertid være beredt på at noen få av disse vil falle ut 

av listene når disse nå blir gjennomgått sentralt for å ta vekk de som står med ubetalt kontingent fra 

2010.  

 

Foreningens økonomi er stabilt god, og takket være bingopenger og grasrotandel går vi med 

overskudd. 

 

I desember ble det arrangert kurs i bruk av hjemmesidene på travsport. Mulighetene ligger der, men 

engasjementet blant medlemmene synes noe begrenset. Et forsøk ble gjort på å få innrapportert alle 

medlemmenes hester, slik at vi kunne ha en liste på siden vår, men responsen var meget dårlig.  

 

Forslaget om en facebookside for foreningen ble tatt til følge, og i skrivende stund har vi 61 ”følgere”. 

En del av disse er ikke medlem i Re travforening, og medlemsantallet steg kraftig i etterkant av 

lokalkjøringen, når det ble lagt ut bilder. Det er ikke meningen at facebook skal erstatte vår 

hjemmeside, men til bildegalleri og påminnelser om å sjekke vår webside, fungerer den bra.  

 

Re-dagen er unik i sitt slag i Vestfold, og at en relativt liten forening som Re får til noe slikt, er vi 

stolte av. Premiene er meget gode, og å dele det ut på seremoniplass er en stor glede. Rent økonomisk 

er det ingen stor profitt, men det er heller ikke intensjonen.   
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Lokalkjøringen ble avviklet på en fin måte. Utskiftningene i styret gav noen utfordringer da få hadde 

vært med på dette tidligere. En innkjøringsfase må påregnes, men det ble en vellykket dag for de 

aktive.  

 

”Gøy på landet” på Øyfjell er vår mulighet til å nå ut til de som ikke allerede er fenget av travsporten. 

Foreningen vervet ett nytt medlem denne dagen. Reklameverdien til foreningen kan likevel ikke 

måles bare ut i fra nyregistreringer. 

 

Speedcartene på Jarlsberg er et mye brukt tilbud til våre medlemmer. Dessverre er ikke alle brukerne 

like flinke til å rengjøre vognene, og vi har også hatt ett tilfelle der en av vognene ble skadet uten at 

det ble meldt i fra om. Det er viktig at medlemmene tar ansvar for foreningens utstyr, og melder i fra 

når det blir skadet, ellers må tilbudet falle bort.  

 

Skrikestadanlegget har vært oppe på styremøter flere ganger gjennom året. Vi håper at løypekomitéen 

kan bidra til en positiv utvikling for anlegget.  

 

Interessen for ponnitrav har aldri vært veldig stor i foreningen, så når noen av de få vi har ikke lengre 

er like engasjert, så merkes det. Vi har en del midler som er øremerket barn og ungdom, men vi 

trenger noen ildsjeler som vil tenke nytt.  

 

Temakvelder ble foreslått i forrige årsberetning, men det har det ikke blitt noe av. Vi ser at andre 

travforeninger får til dette, men som en liten forening med begrenset antall medlemmer kan det være 

vanskelig å få tilstrekkelig med deltagere.  

 

Det er vanskelig å holde oversikt over hvilke hester som eies av foreningens medlemmer. Det 

datatekniske systemet har sine begrensninger sett opp mot travforeningene, i hvertfall foreløpig. 

Statistikkene over hestene baserer seg dessuten på hvem som står som eier på hesten pr. 31.12. det 

gjeldende året, og hester som er solgt innen denne datoen kommer ikke med på listene. Vi får heller 

ikke frem ustartede hester, så hvor mange hester som eies av foreningens medlemmer er det per i dag 

ikke mulig å komme frem til gjennom datasystemet.  

 

Neste periode, 2012 

Vi tar sikte på å holde samme aktivitetsnivå i 2012 som vi har hatt i 2011.  

 

Lokalkjøringen er allerede skrevet inn i årshjulet, og Re-dagen er et naturlig mål til høsten. 

 

Hjemmesiden og facebook har fremdeles et stort forbedringspotensiale, og her kan også medlemmene 

selv være med på å skape aktivitet og et miljø i foreningen. En temakveld vil også kunne være med på 

å skape et miljø, og kanskje kan det være fornuftig å slå seg sammen med en annen travforening i 

nærheten for lettere å kunne gjennomføre noe slikt.  

 

Ponnitravet trenger en oppsving. En satsning på dette området er økonomisk mulig, men det er behov 

for nye ideer.  

 

 

26. januar 2012 

 

 

Styret 

v/ sekretær 

Yvonne Stage Lange 

 


