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Styremøte nr 6-2015 

Bodø Travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): 13.07.2015 Sted: Bodø Travbane 

Innkalt av (avd og navn): Else 

Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Johansen 

Deltakere: Ros-Mari Bernhardsen, Else Bersvendsen, Merete Johansen, frafall – Solveig, Anette, Tor Anders, Leif Erik 

Observatører: Laila Ydstebø 
Frafall – Leif Erik Kleivbakk  

 

Saksliste: Ansvar – frist 

   01 Godkjenning forrige referat – Godkjent  

02 Forberedelser V5 kjøring 19.7 

Spent på innmelding når Bodø er lagt mellom to kjøringer på 14 dager i Harstad.- dette er 
ikke heldig, bør være minst 14 dager mellom kjøringer – frykter at løpsoppsettet er noe 
sært. Bodø travlag lager notat til NNTF/Totonor/DNT/Norsk Rikstoto om våre «ønsker» for 
2015 

 Totoløp i Bodø legges mellom 1.6 – 15.9 

 Vi ønsker 5 løp i 2016 

 Vi ønsker å kjøre 14 dager før eller 14 dager etter Harstad for å motivere til 
deltagelse i Bodø 

 Vi ønsker i stor grad amerikanermelding – delingsløp for i sikre gode spille løp og 
fulle felt 

 Vi ønsker å ha ponniløp mellom 1 og 2 løp – før V5 eller mellom prøveløp/1.løp 

 Av spesielle løp 

 

 

 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

o Bodø Grand Prix i august 

o Bodø Stayer’n varm/kald i september 

o Kjell Carlsens Æresløp august 

o John Buers Æresløp – det skal i utgangpunktet alternere mellom Bodø og 
Harstad – det har vært kjørt 3 år i Harstad – det er på høy tid at det 
kommer tilbake til Bodø 

o Ponniløp hver gang 
 

Full kontroll på sjekkliste for 19.7 – Else har ordnet dopingboks hos Børre 

 Ambulanse og Funksjonærer ok 

 Anette bestiller blomster 

 Laila tar imot og deler ut til ponnier 

 Marion på seremoniplass 

 Else snakker med June og prøver å flytte ponniløp (sist var hverken publikum eller 
funksjonærer på plass) 

 Vaktmester – flagg/åpning – Laila 

 Vi etterlyser et par til i kafeen slik at ikke alle må stå hele tiden – og 3 kaker til 
kafeen.  

 Pizza  5 – stk pizza bestilles til funksjonærer – kl.? - 10 stk kl. 14 og 10 stk kl. 15 – 
avtaler kl. 15 om det skal bestilles mer – ønsker varmeskap opp. Alt selges fra 
kafe. Merete bestiller  

 Det må suppleres med papp  

 Anne selger øl/vin og brus i 2 etg 

 

Esperanza sponser annonse – Rose ordner 

 

Bane – Totonor – Else sjekker og har dialog med banemannskap og Totonor. 

 

Overnatting/påseling – Kristian 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

Sponsor/annonser i program – Merete 

Startbil – kommer ned fra Harstad med Trudvang. Else dobbeltsjekker når bil kommer, 
Kalle sjekker bil når tilbake. 

 

 

03 Mulighet 

En anleggsmaskinskole er i ferd med å etablere seg i område. De tilbyr sine tjenester til 
travlaget for kr 0,- dette er en fantastisk mulighet – vi avtaler møte med han siste uka i juli 
– første kurs går i begynnelsen av august – 24 mann i 12 dager.  

 

 

Merete 

Evt   

Annet:  

 


