
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 3/2015 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Fredag 19.6.15 Kl. 2100  Sted: Telefonstyremøte 

Innkalt av: Ragnar Storå 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Ragnar Storå 

Deltakere: Jan-Ottar Østring,   Eva Kristine E. Bjørnstad, Bjørge Pedersen og Toralf Nystad. 

Else Bersvendsen, Maren Bustadmo og Erik Jæger hadde alle meldt forfall.. 
 

  

   Sak 1 Gjennomgang av protokoll fra styremøte 3/2015. 
Sekretæren gjennomgikk protokollen og orienterte om stillingen/utfallet av de enkelte saker. 
Vedtak:  Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 2 Orienteringssaker: 
Til Start 2015. 
Sekretæren orienterte om årets Til-Start-prosjekt så langt.  Til-Start prosjektet i Bodø måtte dessverre avlyses 
på grunn av laber interesse både fra hesteeiere og medarrangører. I stedet ble prosjektet i Harstad forsøkt 
tilrettelagt slik at  interesserte fra Bodø kunne delta her – dessverre også dette uten  resultat. 
Første samling med hest ble avholdt 13. juni. Av 23 påmeldte var det  9 hester som møtte opp. Disse 9 fikk til 
gjengjeld meget god oppfølging, og det var bare godord å høre fra deltakerne etter samlingen. Flere av de som 
ikke deltok nå har sagt seg interessert i å delta i neste samling, i september/oktober.  Filmopptak fra juni-
samlingen liger på DNT’s hjemmeside. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Styret vil spesielt takke Maren Bustadmo for 
arbeidet hun har nedlagt for å få prosjektet i havn. 
 
Bodø nye travbane. 
Jan-Ottar Østring orienterte om arbeidet som pågår for å få orden på økonomien i Nye Bodø travbane og Bodø 
travlag. Arbeidet skjer i samarbeid mellom Nord-Norge travforbund og  Det Norske Travselskap.  Det søkes å 
finne varige løsninger som kan gi forutsigbarhet for Bodømiljøet. 

 
Avvikling av V5-stevner i Bodø. 
Jan-Ottar Østring orienterte om avviklingen av årets V5-kjøringer i Bodø, og redegjorde får årsaken til at årets 
2 første kjøringer måtte flyttes til Harstad – den første på grunn av baneforholdene og den andre på grunn av 
telerestriksjoner på veien inn til travbanen. Det forventes at de 3 siste kjøringene kan avvikles som planlagt. 
 

V75 11. juli  i Harstad. 
Jan-Ottar Østring og Eva Bjørnstad orienterte. Programmet for stevnet og det som skal skje i den forbindelse 
er nå så godt som klappet og klart. Det vil bli en rekke arrangementer i forbindelse med stevnet. 
Dette stevnet er viktig for hele Nord-Norge,  og det er viktig at alle travlag gjør en innsats for å fremme spill 
mot V75 denne helgen. Et vellykket stevne nå vil være nøkkelen til fremtidige V75-stevner i Nord-Norge. 
 

«Bueng-saken» 
Lederen og sekretæren orienterte om dommen mot Bueng, og virkningen av denne.  Det er fra flere hold 
uttrykt sterk misnøye med at Bueng fremdeles kan oppholde seg bl.a. i hesteringen som hesteeier. Man 
påpeker at det er nettop ved opphold i hesteringen de pådømte forseelsene har skjedd. Dommen er imidlertid 



            

  
 
 

  

rettskraftig, og man må da ta dommen til etterretning. Det er imidlertid viktig at eventuelle fremtidige 
forseelser fra Buengs side blir møtt med korrekte, kontante og adekvate reaksjoner fra baneeiere og evt. 
stevneledelse, og at eventuelle hendelser blir rapportert til forbundet. 
 

Orientering fra landsrådets møte i juni 2015. 
Lederen orienterte fra landsrådets møte, herunder om fremdriften i Prosjekt banedrift. Det er inngått flere 
viktige avtaler, og det forhandles på andre viktige områder. Lederen er selv engasjert i en arbeidsgruppe som 
arbeider med anskaffelse av traktorer, maskiner og andre nødvendige redskaper til travbanene. Prosjekt 
banedrift vil etter hvert få betydelig virkning for travets totale økonomi. 
 

Valg av ny styreleder i Norsk Rikstoto – innstillingsrådets arbeid. 
Jan-Ottar Østring orientert om innstillingsrådets funksjon og arbeid og forbundets engasjement i dette 
arbeidet. 
 

Bruk av sosiale media. 
Til tross for at dette har vært tatt opp ved flere ulike anledninger  kommer det fra tid til annen innspill i sosiale 
media som kun er egnet til å gi et negativt bilde av travsporten for alle som ikke kjenner sporten innefra. 
«Hvordan skal vi få andre til å like oss når vi ikke liker oss selv?»  
Styret diskuterte flere utspill som har vakt reaksjoner i travmiljøet den siste tiden. Man kan lure på hva 
motivasjonen egentlig er når man går ut i sosiale media med spørsmål og saker som lett kunne oppklares ved 
en rask telefon til forbundet eller DNT. 
 

Transportstøtte. 
Forbundsstyret er tilfreds med å ha fått avklart at også hester fra Finnmark får transportstøtte til V75 i 
Harstad. Nord-Norge travforbund har dessuten vedtatt å betale transportstøtte til Nord-Norske ponnier som 
deltar i løp i Harstad 11. juli. 
 

Sekretærstillingen. 
Det er 4 søkere til stillingen som forbundssekretær for Nord-Norge. Samtlige er innkalt til intervju.  
Ragnar Storå fortsetter i stillingen inntil ny sekretær er ansatt og har kommet inn i arbeidet. Ragnar Storå vil 
uansett fortsette som forbundets anleggskontakt inntil videre. 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

Sak 3 Eventuelt. 
Møtehyppigheten i forbundsstyret. 
Uten at det har kommet forslag på konkrete saker eller andre innspill  har forbundet  fått henvendelser som 
går på at det avholdes for få styremøter i forbundet og at «det skjer lite».  
Sakslisten til dette styremøtet gjenspeiler en del av de sakene som det arbeides med i styret, og tilkjennegir 
etter styrets mening at styret ikke akkurat er arbeidsledig.  

Vedtak: Styret i Nord-Norge travforbund oppfordrer alle travlag og travmedlemmer om å 
komme med konkrete innspill dersom man mener det er saker eller saksområder som man 
mener forbundsstyret bør behandle. 
 
Kirkenes åpent møte.  
Styret i NNTF er bekymret for utviklingen av travet i Finnmark. Dette gjelder så vel avvikling av løp som drift av 
travlagene, utvikling i hestepopulasjonen og medlemstall. Styret vil derfor å forsøke å få til et åpent møte i 
Kirkenes for alle som driver med trav i Finnmark. Vi ønsker også å invitere DNT til dette møtet. 
 

  

 
Ragnar  Storå 
Referent/sekretær 

 


