
 

 

ÅRSMELDING 2015 
Indre Salten Travlag. 

 

 

Leder: Rolf Høyland 

Nestleder: Fred Johannessen 

Kasserer: Jostein Hunstad (På valg) 

Sekretær: Lisa I Johannessen (På Valg) 

Styremedlem: Anne G Røkkum 

1. Vara: Brit E Paulsen (På valg) 

 

 

Styret har hatt 5 møter i 2015. 

 

 

Hovedsak 

Det har vært mye rundt åpningen av banen, det meste har dreid seg om det 

i 2015. 

 

 

Åpning av Banen 30-08-2015. 

 

Det ble en fin åpning på en regnfull søndag. Vi fikk besøk av ponni gruppa 

fra Bodø, som hadde en fin oppvisning. Vi delte ut sølvskjeer til alle 

ponnikuskene, det ble satt stor pris på. Lisa Cathrin Antonsen kom fra 

Kjerringøy med hesten Joli Gnisten og kjørte med firhjulsvogn som barna 

kunne få sitte på i. Dette var kjempepopulært.  

Svein Roger Bådsvik holdt en fin tale for dagen, han snakket litt om det 

som hadde skjedd fra første spade tak og fram til åpningen. 

Deretter klippet Rolf (styreleder) og Svein Roger over snora. 

Svein Roger kjørte åpnings runden med Prins Igor til stor applaus. 

Vi hadde besøk av ordførerne Siv Anita Brekke fra Fauske og Finn Obert 

Bentsen fra Saltdal. Både Siv Anita og Finn Obert holdt tale og ønsket oss 

lykke til. Daværende forbunds-sekretær Ragnar Storå var NNTFs 

representant. Han sa også noen ord og ønsket oss lykke til. 

Ordførerne kjørte noen runder rundt banen i tandemvogn med god hjelp fra 

Lisa I Johannessen og Maja Kanstad med hestene Prins Igor og Big Brown. 

Gry Kanstad hadde med folkehesten Thai Gucci, som var ett populært 

innslag. 

Scania Fauske og PK Strøm på Rognan hadde sponset oss med grillmat og 

brus som vi serverte, samt at vi fikk sponset kaffe fra Friele. Dette var 

veldig bra, fordi da trengte vi ikke å ta betalt for maten på en sånn festdag!  

 



 

 

  

 

Vi delte ut oppasserpremier på to løpsdager i Bodø. Dette har vi fått god 

omtale for.  

 

 

I juli hadde vi i samarbeid med Bodø Travlag besøk av Biolight On tour og 

Jørn M Kvikstad. De holdt et foredrag om bruken av Biolight, trening av 

unghester, generelt rundt trening, skoing med mere. Når vi var ferdige inne 

gikk vi ut og så på hvordan hestene var skodd. Der kom Jørn M Kvikstad 

med gode råd og noen tips om å unngå de store feil. Han kjørte med flere 

hester og kom med tips om div balansering for noen hester. Han skodde 

også en hest. Dette ble et vellykket arrangement, det møtte opp mye folk i 

publikumsbygget på Bestemorenga!  

 

 

 

Styreleder Rolf Høyland har deltatt på følgende som representant for IST 

Årsmøte NNTF 

Vår konferanse DNT 

Høstkonferanse NNTF 

 

 

 

Sportslig:  

Kåring av årets hest. 

Årets hest Kaldblod er Polar Northug eid av Gunnar Andersen. 

Årets hest Varmblod er Fabian As eid av Brit Elin Paulsen. 

Eierne til årets hester fikk hver sin sølvskje i premie.  

 

Øvrig sportslig omtale se eget ark.  

 

Nå som banen er tatt i bruk må vi jobbe med å finne inntekter til 

vedlikehold det må være styrets førsteprioritet.  

 

 

Styret i Indre Salten Travlag 

 

Rolf Høyland          Fred Johannessen      Jostein Hunstad 

 

Lisa I Johannessen       Anne Grete Røkkum.     


