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Tillitsvalgte, representasjoner og medlemsoversikt 

Re Travforening har ved utgangen av 2009, 144 medlemmer.  En økning på 30 i løpet av de 

fem siste årene. (137 i 2008, 125 i 2007, 133 i 2006, 124 i 2005, 114 i 2004) 

 

Kontingenten var på 100,- kroner per person uavhengig av alder. 

 

Vi har to æresmedlemmer, Kristoffer Kirkevold og Tore Foss 

 

Styret har bestått av: leder John Pedersen, nesteleder Ulrika Stenman, kasserer Ole Anton 

Langedrag, sekretær Kristine Kihle og styremedlem Øyvind Nikolaisen. Varamedlemmer: 

Monica Torsheim 1 vararepresentant (m/møterett på styremøter), Anette Røkenes (2.vara). 

Valgkomitee: Linda Kolstad (leder), Jan Haslestad og Roy Ove Larsen. Vara: Reidar 

Skjeggerød. Revisorer: Tor Bjørang og Johan Jahre. Varamedlem: Terje Remme. 

Ponniansvarshavende 09/10: Tone Celine Bergh-Olsen 

 

 

 

 
Bilder fra 

Generalforsamling 09 

 

 

 

 

 

 

Styret har hatt ni styremøter og det har blitt sendt ut fem informasjonsskriv til medlemmene i 

løpet av året, i tillegg til innkallingen til generalforsamlingen som ble sendt ut i slutten av 

november. Denne informasjonen har også blitt lagt ut på web-siden vår på travsport.no.  

Det er Anette Røknes som har ansvaret for hjemmesiden. 

 

Ulrika Stenman, Ole Anton Langedrag, Monica Torsheim og Kristine Kihle representerte 

foreningen på Generalforsamlingen i Vestfold travforbund 23. februar, mens John Pedersen 

deltok på DNT`s generalforsamling i Oslo 18. april. John Pedersen ble valgt og har fungert 

som 1. varamedlem til styret i driftselskapet, Jarlsberg travbane A/S. På den ekstraordinære 

generalforsamlingen i Vestfold travforbund 2. juni representerte John Pedersen, Ole Anton 

Langedrag og Kristine Kihle foreningen. Vestfold Travforbund's interimsstyre fram til 

ordinær generalforsamling i 2010 ble: Leder Arne Herberg (Re), Nestleder Ingar Aarø 

(Sandefjord), Styremedlemmer: Gunnar Eirik Flåten (Tønsberg), Kjell Roar Hansen (Horten), 

Kjell V Moland (Larvik), 1 vara. John Pedersen (Re), 2. vara Inger Lill Hop (Stokke). 

 

Vestfold travforbund arrangerte for fjerde gang i historien en høstkonferanse. Det var 23. 

oktober på Jarlsberg. Fra Re stilte leder John Pedersen og Stein Ivar Kløven. De fikk møte 

organisasjonens nye generalsekretær, Ivar Egeberg, som ga en innføring i 

rekruttering/ungdomsarbeid og organisasjonsutvikling. Rektor ved Melsom VGS orienterte 

litt om den nye toppiddrettslinja som har spesialfelt innen både trav og sprang. Styreleder i 

driftselskapet, Jens Kr Grønsand gjorde opp en foreløpig status for 2009 og pratet litt om 

planene for 2010. 
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Foreningen hadde ansvaret for tre bomvakter på Jarlsberg fram til JGP da travbanen overtok 

ansvaret. Vi har også medlemmer som har stilt opp på dugnader i forbindelse med JGP og 

ved salg av V75-andeler i forbindelse med den såkalte gullomgangen 20. juni på initiativ fra 

Rikstoto.  

 

Lokalkjøring  

Lokalkjøringa vår ble avviklet med overskyet, men oppholdsvær og god stemning den første 

lørdagen i april. 90 ekvipasjer i programmet ble til 75 startende, fordelt på elleve løp. (25 

ponnier hvor 15 i A-ponni-løpet og 10 i rekrutt-løpet). Et antall vi sier oss meget godt fornøyd 

med, da de to av de tre første lokalkjøringene ble avlyst grunnet for liten påmelding. Geir 

Kihle dagens mann i sulkysetet med tre seirer. Kihle tok seg av begge DNT-pokalene. Stumne 

Sindy tilhørende Jon Terje og Tor Erling Johnsen fra Nøtterøy travet 46.5/2100 meter, mens 

King Coral som er eid av Tove Elin og Stig Gyllensten tok den varme DNT-pokalen på 

23.1/2100 meter. I tillegg vant Kihle hurtigløpet med TJ Square tilhørende foreningens Per 

Vidar og Arvid Gjersøe. 16 år gamle Siv Emilie Løvvold tok hjem begge montèløpene med 

Jan Morten Hansen-trente hester, Querecho Mc Coy og Dorr Valentin. Kristine Kvasnes var 

ikke dårligere med to sulky-seirer for sin sjef Geir Flåten med Nebbenes Pil og Hålands Lilje. 

Eivind Gravdal stiller trofast opp på lokalkjøringer på Jarlsberg og var en bejublet vinner av 

Nils Bøhles vandrepokalløp med sin egen Skibber. Skibber ble også dagens raskeste kalding 

på tiden 27.6. Arne Kristiansen fikk et napp i Fon travforenings vandrepokal med Tamina 

Rascal. Samuraj Sund ble dagens raskeste varme på tiden 18.3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Over: Fifty Cent/Bjørn Duestad. Under: Henrik Kihle i rekruttløp Over: Premieutdeling. Dagens raskeste!   

Under: Inn i første sving i Bokli Elds løp 
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Re-dagen 

Re-dagen ble avviklet 28. august på Jarlsberg. Det er sjette gang vi står i bresjen for denne 

sponsordagen med Re-ordfører Thorvald Hillestad som æresgjest. En utrolig fin dag der både 

medlemmer og sponsorer koser seg med god mat, godt drikke og et gedigent kakebord takket 

være mange innsatsvillige bakere blant medlemmene. Det ble avviklet 10 løp (ny rekord) og 

et ponniløp. De aktive satte stor pris på ekstrapremiene. Det er moro og viser at vi har valgt å 

sette heder og ære på en gruppe som til daglig ikke får så mye oppmerksomhet (les: trenere, 

eiere og oppassere). 

 
 

 

 

 

Alle sponsorene har i etterkant 

fått vinnerbilde fra sitt løp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En storfornøyd Geir Kihle etter 

seieren i Re-travforenings løp 

2009 med Lily West! 
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Gøy på landet/åpen gård – Øyfjell i Fon 15.-16. august 

Foreningen hadde levende ”stand” med hest, ponnier, hovslager og vaffelselgere. Lørdag 

regnet det meste bort, mens det søndag var yrende liv av små og store. Våre to ponnier var et 

veldig populært innslag, det samme var vaflene som fikk mye skryt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfredag med Re travforening som ambassadør  

24. april ble det arrangert Superfredag på Jarlsberg der foreningen sponset løp. Følgende 

skulle stille fra foreningen etter utlodning på Generalforsamlingen: Reidar Bergan (4 

personer), Jan Haslestad (2 personer), Tom Sperre (2 personer) og Linda Kolstad (2 

personer). Vi ordnet i tillegg en sponsor. Vestfold Brannsikring 

 

Treningsanlegg/utlån av speedcarter og tandenspeedcart 

Treningsanlegget på Skrikestad er blitt tilført midler i 2009. Først og fremst igjennom 

vedlikeholdstilskudd fra DNT, men også gjennom treningskontingent som er på kr 500 per 

hest per år. Avtalen mellom Anette Hegg og Re travforening gikk ut ved nyttår. Kontrakten er 

fornyet fra 01.01 2010 til og med 31.12.2015. Treningsavgift fortsetter på kr 500 per år og 

alle medlemmer er hjertelig velkommen til å trene hest her. Brukerne har selv stått for 

vedlikehold på dugnad og anlegget fremstår bedre enn på veldig lenge. 
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Foreningen har to ordinære speedcarter stående til medlemmenes disposisjon på Jarlsberg. 

Disse er daglig i bruk og blir satt stor pris på blant medlemmene. I 2009 gikk vi i tillegg til 

innkjøp av en tandem-speedcart. Denne har vært brukt i sponsorløp på Jarlsberg og ved elever 

ved toppidrett på Melsom VGS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nutta Engen og Team Odd Reinemo i aksjon på Skrikestad. Ulrika Stenman er i aksjon på Jarlsberg 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  Key To Come/Cecilie Kolstad  Dæmro Gutten/Jeanette Hegg Duestad 

 
Grasrotandelen 

Vi ble med på dette tiltaket i fjor og fikk tilskudd på kr 5.123,- takket være 19 spillere som 

ved årskiftet gir 5 % av innsatsen til foreningen.  

 

Vennskapsmatchen for amatørene (Årjang v.s. Jarlsberg)  

Den tradisjonelle vennskapsmatchen ble arrangert for ellevte gang i 2009. 5. juni gikk første 

runde av stabelen på Jarlsberg. Etter at svenskene har slått oss gule og blå gjennom flere år, 

klarte våre amatører i år å skaffe oss et solid forsprang før returmatchen. To seirer av to 

mulige, og mange gode plasseringer forøvrig skaffet Jarlsberg 131 poeng, mot svenskenes 67. 

Tron Gravdal og Ulrika Stenman stilte fra Re. Tron kjørte favoritten No Pain No Gain i det 

første løpet. Det ble galopp og terrengtap i første sving, men avslutningen var sterk til den 

siste premien etter at ekvipasjen hadde vært innom en liten galopp i siste sving også. Ulrika 

fikk Hot Mail til å spurte godt i løp to etter en drøy siste sving til bronse. Returmatchen gikk 

søndag 11. oktober, der Tron Gravdal representerte oss med en åttendeplass som resultat. 

Takket være en god innsats i vår, havnet pokalen til en forandring på norsk side i år..  
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Sportslige resultater 

Re travforening hadde 28 startende hester i 2009 som var eid av foreningens medlemmer ved 

årskiftet. Sammen tjente de nesten 1.8 millioner.  

 

På varmblodssiden har vi flere V75-vinnere og bredden er bedre enn noen gang. Maggie 

Augustinu ble ikke verdsatt til mer enn 15 000 kroner da May Anita Karlsen kjøpte henne for 

godt over et år siden. I fjor ble det 247.500 kroner innkjørt og med seier på Sørlandet verdt 

100 000 kroner vil vi tro at verdien på hoppa har steget betraktelig. Eier og trener May Anita 

Karlsen har gjort en fenomenal jobb. Toppstammede Key To Come måtte ta til takke med 

andreplassen på Re-rankingen, til tross for at hun også i fjor vant V75 løp. Totalt tjente hun 

165.000 kroner i fjor. Stall Camp med Morten Kolstad i spissen har eieransvaret, men det er 

datteren Cecilie som har treneransvaret. Fire seirer og 149.064 kroner innkjørt holdt til 

tredjeplass hos oss for Aces Napoli eid av Kristin Suttle, men det er mannen Russel som har 

trenersnsvaret. 

 

Det meste har handlet om Bokli Eld på den kalde siden, siden Ramnes og Fon ble Re 

travforening i 2004. Eventyret om den lille krigeren fikk et nytt kapitel i fjor. Framover blir 

han avlshingst på heltid og neste sesong skal han få kose seg med hopper i fjellet. Noen bedre 

pensjonisttilværelse kan ingen få. Lannem Jona også hun eid og trent av May Anita Karlsen 

kom som et frisk pust til Vestfold på tampen av året og med seier i Kaare Krosbys minneløp i 

romjula knep hun tittelen årets kaldblodshest. Lannem Jona kan skilte med klassisk deltagelse 

i Biri oppdretnings hoppeløp og Hoppe-Kriteriet. Bokli Oda har kommet tilbake med brask 

og bram etter morsplikter. Hele åtte seirer sanket hun i 2009, men 165 000 kroner innkjørt 

holdt ikke til mer enn andreplassen. Kjell Arne Nilsen har hatt mange gode kaldblodshester i 

samarbeid med Jan Roar Mjølnerød. Nebbenes Faksa, Hellin Best og Prins Marius har alle 

vært inne på tre på topp i foreningen. Sistnevnte holder stand. Med sine 146.000 kroner 

innkjørt holdt det til tredjeplass. 

 

På trenerfronten har både Geir Kihle, Russel Suttle, Odd Reinemo og Knut Halvor Grønbekk 

trent fram seiershester. (Ole Anton Svinsholt har lagt trenerkarrieren på hylla for en stund).  

 

Av våre mannlige amatører med lisens er det Bjørn Duestad som er den flittigste å se i banen. 

Tre seirer til kusken i den røde og svarte drakta i 2009. Tron Gravdal kjørte fire løp, mens 

Stein Ivar Kløven nøyde seg med ett oppsitt på norsk mark. Av våre kvinnelige 

lisensinnehavere er det Ulrika Stenman som er den mest aktive. Hele tre seirer ble det bak 

Bache XO som er eid av Per Einar Merkesvik. Turid Engman og Christine Marie Gravdal red 

kun ett løp vær. Vi har to ponnikusker i foreningen, Herman Kihle (12) med Teoball og 

Kevin Andre Jacobsen (10) med Hertugen, samt rekrutt Henrik Kihle (4) med Hufsa Viking.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Remme-hest    Hertugen & Kevin   Thrill Is Gone/ Kløven 
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Kampen om tittelen årets hest i Re travforening 2009 
 

Varmblodshester: 

1. Maggie Augustinu – May Anita Karlsen kr 247.500 (4 seirer, 5 annen ) 
2. Key To Come – Morten Kolstad (Stall Camp) kr 165.000,- (4 seirer) 

3. Aces Napoli – Kristin Suttle kr 149.064,- (4 seirer) 

4. Lady Siem – Johan Jahre kr 95.000,- (2 seirer) 

5. TJ Square – Per Vidar & Arvid Gjersøe kr 92.000,- (1 seier) 

6. Giant Batman – Kristin Suttle kr 76.000 (4 seirer).  

7. I’ll Be Gone – Stein Ivar Kløven kr 69.000 (1 seier) 

8. Fifty Cent – Marita Løvlie kr 52.000 (1 seier) 

9. Amber Augustinu – Inger Berit Tveitan kr 35.000,- 

10. Digital Invention – Per Ivar Sjøblom kr 27.000,- (2 seirer). 

11. Key To Rose – Thorleif Lund kr 14.500,- 

12. Life Line – Cecilie Kolstad kr 8.500,- 

13. Thrill Is Gone – Allan Karlsson kr 4.000,- 

14. Agnes Knight – Herman Bøhle kr 6.000,- 

15. Rock I Love – Kristin Suttle kr 2.000,- 

 

Kaldblodshester: 

1. Lannem Jona – May Anita Karlsen kr 186.500 (3 seirer) 
2. Bokli Oda – Tore Foss kr 165.000,- (8 seirer ) 

3. Prins Marius – Kjell Arne Nilsen kr 146.000,- (2 seirer) 

4. Dæmro Gutten – Tone Celine Bergh-Olsen kr 89.790,- 

5. Kirstjerna – Kristoffer Kirkevold kr 86.000 (3 seirer) 

6. Haugestad Mai – Tom M Sperre kr 67.500,- 

7. Pi Sjura – Stall Pelagos kr 67.000,- (2 seirer)  

8. Gullgruva – Kjell Hvam kr 60.500,- (1 seier).  

9. Bokli Eld – Tore Foss kr 42.000,- (1 seier) 

10. Remvara – Wigdis Remme kr 13.000,- 

11. Inglinn – Sverre Ims kr 10.000,- 

12. Eld Angelica – Robert Sperre kr 2.000,- 

13. Reser – Christine Marie Gravdal kr 0,- 

14. Sandungs Rigel – Cecilie Kolstad kr 0,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key To Come/Cecilie Kolstad Jan Helge og May Anita Karlsen Tron Gravdal og Ulrika Stenman 
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Styrets vurdering av året  

 

Vi har noe få faste ting som vi gjør i Re travforening. Vår filosofi er at det vi gjør, skal vi 

gjøre ordentlig. Lokalkjøringa er bra, med noe økt deltagelse de siste årene. Et ”butt i butt”-

arrangement hvor alt går tilbake til deltagerne. Re-dagen ble arrangert for sjette gang og 

begynner å bli et veldig bra arrangement. Både for de aktive, sponsorer og medlemmer. Vi 

synes det er lett å selge konseptet til næringslivet og om få år håper vi det selger seg selv. I 

2009 hadde vi flere nye sponsorer og flere av de har lyst til å være med igjen. Kusker, trenere 

og hesteeiere begynner å gjenkjenne dagen. Re-dagen har vært et overskuddsarrangement. Til 

tross for ti løp og et ponniløp holdt vi oss på den rette siden av den uskrevne limiten med 

minimum kr 10.000 tilbake til foreningen. Økonomien i foreningen er stabil og vi mener den 

er sunn. Ordningen med utlån av speedcarter er bra. Treningsanlegget på Skrikestad 

holder stand, med sine faste brukere selv om det er ønskelig at treningsanlegget blir noe mer 

brukt, enn det faktisk blir i dag. I fjorfjor og delvis i fjor så vi utfordringer i forhold til 

samarbeidet i organisasjonen. Blant annet opplevde vi til stadighet ikke hadde noe kontroll 

på våre egne medlemmer og utsendelse av kontingent fungerte ikke. Dette har blitt bedre og 

det jobbes med organisasjonsarbeid gjennom Mollekleiv-prosjektet. Ting er på gang, selv om 

det føles som det tar veldig langt tid.. Medlemstallet vårt har økt med nye sju personer i 

forhold til i fjor. Totalt har medlemstallet økt med 30 i løpet av de siste fem årene. I forhold 

til det sportslige så vet at vi har mange spennende unghester i foreningen. Dessverre er det 

vanskelig å få ut spesifikke statistikker og oversikter fra DNT knyttet opp til medlemskap i 

foreningene. Vi kunne tenkt oss å vite eksakt hvor mange føll, åringer og 2-åringer vi har i 

foreningen. Hvor mange av våre ferske 3-åringer har gjennomført mønstringsløp osv. Dette 

ønsket kom vi med i forfjor og i fjor også, men siden det ikke har skjedd noe på dette området 

prøver vi igjen i år. 

 

2009 var også et år med en del uro internt i vårt styre. Som et direkte resultat av misnøye i 

styret angående jobben som kasserer, valgte Øyvind Nicolaisen å melde seg ut av foreningen 

og varamedlemmene trådte inn i styret rett etter første styremøte. Framover mot sommeren 

oppsto det også samarbeidsproblemer mellom leder av VT og styret i driftsselskapet ved 

Jarlsberg travbane AS. Dette ble så tilspisset at det resulterte i ekstraordinær 

generalforsamling. Det sittende VT styret stilte seg solidarisk med sin leder og det ble valgt 

nytt styre. Ulrika Stenmann var medlem av dette VT-styret og valgte å ikke være så aktiv hos 

oss resten av året.  

 

Neste periode, 2010 

Vi mener vi skal fortsette på den linjen vi har lagt oss i forhold til aktivitet i foreningen, men 

er åpen for nye tanker. Lokalkjøringa er fastsatt til lørdag 10. april. Vi tar sikte på en ny 

sponsordag til høsten.”Gøy på landet” på Øyfjell i Fon er fast på høsten annenhvert år. Neste 

arrangement her blir i 2011 og her ligger det et stort potensial som vi har som mål om utnytte 

bedre.           

 

11. januar 2010 

 

Styret 

v/ sekretær 

 Kristine Kihle 


