
  Referater Styremøter 

TROMSØ TRAVLAG 2017 
Møte:  
Møtedato: 30.juli 2017  
Tid: 19-21 
Sted: Ramfjord 
Tilstede Erik Jæger, Odd-Helge Vekve, Tor Kristian 

Sørmo, Kjellaug Thommasen, Margrethe 
Esaiassen 

Forfall: Linda Olsen, Christin Reinholdtsen, 
Kopi til: NNTF 
 
 

AGENDA og REFERAT 
Sak Nr Agenda Vedtak  

1 Hestens dag  
I samarbeid med Tromsø museum og 
Islandshestklubben Vikingur 
arrangeres Hestens dag på 
Ramfjordmoen søndag 24. 
september  

● Margrethe og Christin 
koordinerer. 

● Kjellaug: kafé 
● Odd-Helge og Trond: 

Travkjøring 
● Islandshester: oppvisning 
● Odd-Helge + islendinger: 

runderidning 
● Høre med Jarle om kjøring 
● Stallbesøk 

● Vedtatt 



Vi bør legge ut brosjyrer fra Travlaget 
(og Vikingur) i kafé/stall. Ansvar: Tor 
Kristian . 
Representanter fra lagene bør være 
tilstede og svare på spørsmål. Henge 
opp info om å søke 
stallplass/redusert pris aktive travere. 
Henvendelse til 
Asko/Ingebrigtsen/Aakre for sponsing 
av mat til kaféen. Ansvar: Erik. 
Medlemsmøte torsdag 14/9 
 

2 Søknad på stallplass 
Søknadslisten er gjennomgått. Det er 
sendt ut søkndsskjema til de som 
søkte i 2015 og 2016 med spm om 
de fortsatt ønsket plass. Opprinnelig 
søknadsdato vil gjelde. En person 
ønsker å fortsatt stå på listen med 
prioritet etter opprinnelig søknad 
tross at personen i mellomtiden har 
hatt midlertidig plass og sagt opp. 
Paddock var ikke rengjort og satt i 
stand ved utflytting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søkerlisten oppdateres.  
Personen kan beholde sin plass på listen 
forutsatt at personen setter gjerdet i stand 
og fjerner møkk fra paddocken. 
 

  



3 Framleie. I 2016-2017 har det vært 
framleid en boks. Travlaget ønsket i 
2016 å administrere framleien. Da ny 
leietaker flyttet før tiden var det ikke 
dekking av boksleien. 

Ved eventuell senere framleie skal 
hovedleietaker være ansvarlig for boksleia. 
Hovedleietaker kan leie ut etter søknad, 
men framleietaker skal godkjennes av 
Travlagsstyret. Ved misligholdelse av 
leieforhold er hovedleietaker ansvarlig. 

4 Stallbefaring 
Styret tar befaring på stallen av 
bokser og paddocker for å se hva 
som skal utbedres. 
Fundamentet til kaféen sjekkes også 

Tor-Kristian og Odd-Helge står for befaring. 
Brukerne av stallen tilskrives og bes om å 
utbedre 

5 Løpsdagen som ble avlyst 
Det var bare 12 tilmeldte til løpet 29. 
juli. Det er utfordringer knyttet til bl.a. 
tidspunkt (ferietid) og lite incentive til 
å kjøre premieløp etter V75. 

Styret ser alvorlig på saken, og OHV sender 
innspill til Travforbundets høstkonferanse, 
forslag om hvordan man kan bedre 
interessen for løp på Tromsø Travpark. 
 
Funksjonærkurs bør avholdes, og det skal 
tas kontakt med Vikingur for å høre om det 
er interesse for at man kan være 
funksjonærer på hverandres løp/stevner. 

6 Vikingurstevnet 26. -27. august 
 

Styret godkjenner at travbanen stenges for 
travkjøring lørdag 8-20 og søndag 8-18. 
Vikingur kan låne kaféen mot avtalt beløp.  
ME annonserer stengingen på 
facebooksiden 

Referent: Margrethe Esaiassen 
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