
 
 

 

 

PROTOKOLL 

Styremøte 6/2019   

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Onsdag 01.05.2019 kl 20:30 Sted: messenger  

Innkalt av: Steve Strøm 

Ordstyrer: Steve Strøm Referent: Sekretær June 

Deltakere: Steve Strøm, Else Bersvendsen, Tina Lagesen, Odd Geir Olsen, Ragnhild Olsen 

 

Saksliste: 

   
 
 

Orienteringssaker:  

Totonor: stillingsannonse ute for daglig leder, June konstituert fra 1. mai til 1. september. 

Travlagshesten: 16 hester påmeldt, 9 har startet så langt 

Avlinord: 1.samling blir 4.mai. Jørn Morten Kvikstad og Arild Hansen kommer. Merete har ordnet 

med hjelpere. Avlsutvalget i DNT ønsker å vite hvordan avlinord fungerer og Leif Erik satt i kontakt 

med Elin Bergseth.  

Biri, trekamp: deltakere fra Nord-Norge var Sofia Mari Andersen, Leah Jacobsen og Thilde 

Bremer. Lagleder Ros Mari Bernhardsen. Deler av styret i NNTF kjørte bil hjem etter GF DNT. 

Valgte da å stoppe på Biri og det var en kjempeopplevelse!  

15/19 Evaluering DNTs Generalforsamling. 

8 delegater fra NNTF, 4 kjørte bil pga flystreik. Enighet om at det er en positiv opplevelse å komme 

på GF og det kom mange flotte tilbakemeldinger. Viktig å være tilstede også for å knytte kontakter 

og å få et ansikt til folk. Ikke minst å få fremstilt NN på en annen måte enn på Facebook.   

16/19 Travskolen 

Angående videre drift av travskolen er satt som sak til styremøte Totonor 14.mai.  

17/19 Besøksreise til travlagene 

Det er ønske om å møte samtlige travlag og deres medlemmer. Det planlegges en besøksreise rundt i 

landsdelen, starter ila mai. Knut Weum, DNT, Steve, Odd Geir og Ragnhild fra styret i NNTF. Turen 

starter i Finnmark. Innkalling til møte med DNT og NNTF vil bli sendt til alle medlemmer. En håper 

å oppnå dialog med lagene og medlemmene. Hvordan kan vi sammen bedre situasjonen i NN. Det 

settes opp timeplan med bl.a. hest, rekruttering, netthets – hva kan det bety for de som blir rammet. 

Alle lag skal besøkes og styrer mener dette er et viktig grep for å ta tak og gjøre noe!  

18/19 Svar fra Lovkomiteen i DNT vedrørende generalforsamling NNTF 

Nytt krav om EGF i NNTF fra de seks travlagene, kom lørdag under GF DNT. Saken er under 

behandling, svar innen frist 2 uker. 

Vedtak: sak utsettes inntil svar fra Lovkomite. 

19/19 Tilsvar til lag vedr. krav om ekstraordinær generalforsamling NNTF 

Styret avviser kravet på bakgrunn av det svar fra DNTs Lovkomite som har behandlet saken. Svar til 

travlagene sendes via deres advokat. En har fått klarhet i påstander angående Rolf Høyland der det 

stilles spørsmål angående valgbarhet ifht medlemsskap i travlag. Medlemskontingent er betalt og 

registrert ihht til lovverket. Rolf Høyland har dessuten aldri vært nestleder i Bodø travlag. 

 



            

  
 
 

Saksliste: 

20/19 Hestepopulasjonen og terminliste i Nord Norge 

NNTF jobber for rekruttering. Utfordrende med få helger til RPK og lokalkjøring, som er viktige 

arenaer for rekruttering. NNTF tar signalene fra travlagene, det er de som kjenner hvor skoen 

trykker. Årets terminliste uheldig i for rekruttering og vi må heller ikke glemme de som allerede er i 

miljøet. Løpsutskrivningen er for dårlig, må gjøre noe med proposisjonene for å få flere hester til 

start. Ønske om å få til propagandakjøringer i Finnmark, Tromsø og Lofoten. Hva med å gjeninnføre 

Grand Slam. Tilbakebetalingsmodellen må endres slik at det blir mer penger til hesteeierne. Et 

alternativ kan være å gå ned på antall løpsdager for å kunne høyne premiene. 

Avlinord og Hestens Dag er også viktige tiltak for rekrutteringen. 

Vedtak: ønske om at totodager tilpasses RPK og lokalkjøringer. Flette inn NN ungdomsgruppens 

cup til GS. Må ut i distriktet å vise løpene der. Tina og June jobber frem forslag til Totonor styre.  

21/19 RP og LP kjøring Olsborgmoen 

Midt – Troms travlag har terminfestet løpsdag 15. juni med RPK og LLP. Laget søker om å kunne 

kjøre flere lokalløp, med gjenstandspremiering, denne dagen. 

Vedtak: styret ser det som positivt initiativ fra arrangerende travlag og ser ingen problem med å 

avvikle lokalløp uten pengepremier den angitt dagen. En bemerker for øvrig at det er brukshestløp 

og ikke ponniløp for de uregistrerte ponnier og ponnikusker. 

22/19 Eventuelt 

Vi må alle bli flinkere til å få det positive ut i media, bidra til å overskygge det negative med det 

positive.  

Gulrotandelen; noen lag er kommet i gang men tilbakemeldinger er at det er vanskelig å forstå 

hvordan en praktisk gjør dette.  

  

June Reyes 

referent 
 

 

 


