DNT`S UNGDOMSSAMLING 2015

Er du mellom 16 og 26 år og glødende interessert av travsport? Vil du lære mer om travsport og
treffe andre ungdommer med samme engasjement? Da har vi i DNT et sterkt ønske om å se nettopp
deg på vår ungdomssamling 9. - 11. oktober.

PROGRAM
Denne gangen setter vi nesen mot Gøteborg. På fredagen drar vi til den svenske suksesstreneren
Robert Berghs nye treningsanlegg i nærheten av Åby travbane. Der vil vi bli tatt imot av hans nye,
norske førstemann, Preben Søvik, som tross sin unge alder, har opplevd utrolig mye innen
travsporten. Etter utdannelse innen trav på Wången og Norsk Hestesenter, har han fram til i vår vært
førstemann hos Lutfi Kolgjini. Han har nå samme stilling hos Robert Bergh. Søvik har også svensk V75seier på merittlisten og ikke minst blitt tildelt det ærefylte Stig H. Johanssons stipendet. Han vil dele
sin reise med oss og vise frem det nye, flotte treningsanlegget.
Lørdag drar vi til Åby Travbane for informasjon og diskusjon om norsk travsport. Vi vil få høre om
prosessen i forbindelse med endringene som ble gjort på Åby og fremtidsplanene for ÅbyTravet,
samt vi vil få en omvisning på travbanen. Deretter blir det V75-løp med Svensk Mesterskap på
plakaten.
Søndagen vies til strategiplan Trav2020. Dere er sportens fremtid og vi ønsker å høre deres
meninger, ideer og tanker. Innspillene tas med i det videre arbeidet i strategiutvalget.

Fredag 9. oktober:
Avreise med buss fra Bjerke travbane kl. 10.00.
Besøke Preben Sørvik på Robert Berghs treningsanlegg.
Felles middag på hotell Scandic Mölndal kl. 20.00.
Lørdag 10. oktober:
Avreise til Åby Travbane kl. 09.30. Foredrag / omvisning, V-75 med Svensk Mesterskap.
Eget rom med buffet under løpene.
Siste løp ca. kl. 20.00 – tilbake på hotellet.
Søndag 11. oktober:
Strategiplan Trav 2020 kl. 09.00.
Hjemreise kl. 13.00.
Reiseledere: Tore Kristiansen og Anette Leiren

Pris pr. deltaker er kr. 3.000,-* (enkeltrom) / kr. 2.250,- *(dobbeltrom pr. person).
I prisen inkluderer følgende:







Buss tur/retur Bjerke (baguetter / mineralvann på reisen nedover). Inkludert er også buss
videre til Oslo Lufthavn Gardermoen.
Middag hotellet fredag.
Buss tur/retur Åby Travbane lørdag.
Buffet under løpene lørdag (V-75 / Svensk Mesterskap).
Lunsj søndag.
Enkeltrom / dobbeltrom inkl. frokost (Scandic Mölndal).

*Reise til og fra Bjerke må bekostes selv.

Påmelding sendes til: anette.leiren@travsport.no
Vennligst oppgi navn, fødselsdato og travlaget du er medlem i. Ved booking av dobbeltrom, oppgi
navnet på den du skal dele rom med.

Påmeldingsfrist: mandag 28. september
Første mann til mølla – kun 50 plasser!
Vi oppfordrer alle travlagene til å sende sine unge, lovende medlemmer til en inspirerende og
kompetansehevende helg!

