Invitasjon til å søke om å bli trener for Folkehesten 2015
Kjære kollega,
Folkehesten er i startgropen foran sin fjerde sesong. Foran 2014-sesongen ble det gjort en stor
endring som slo meget heldig ut, og konseptet blir derfor videreført med at alderen på hestene også i
2015 kan være fra 3 til 7 år.
Nå gir vi deg muligheten til å være med å videreføre dette viktige prosjektet gjennom å tilby deg
muligheten til å søke om å få bli trener av Folkehesten 2015.
Bergen, Biri, Bjerke, Drammen, Forus, Harstad, Jarlsberg, Klosterskogen, Leangen, Momarken, og
Sørlandet er banene som inngår i Folkehesten 2015.
Dersom DU ønsker å bli trener for Folkehesten i din region, vennligst benytt vedlagte søknadsskjema
og send søknaden inn til din lokale travbane innen 17.september 2014.
NB! Du trenger ikke å fylle ut vedlagte trenerkontrakt. Denne vil bli fylt ut av deg i samarbeid med din
hjemmebane dersom du skulle være så heldig å bli utvalgt til å trene Folkehesten 2015.
Sammen skal vi gjøre vårt ytterste for å fortsette arbeidet med å gjøre norsk travsport til en folkesport.

Sportslig hilsen
Kim Are Sveen
Prosjektleder Folkehesten

PS! Selv om du ikke skulle bli valgt i denne omgangen, er intensjonen at Folkehesten skal bli en fast
årlig hendelse. Støtt derfor opp om Folkehesten i din region uansett! Husk at de 1000 potensielle nye
hesteeierne i ditt distrikt også kan bli dine kunder en gang i fremtiden.

TRENERSØKNAD FOLKEHESTEN 2015

Hver av landets 11 travbaner (Bergen, Biri, Bjerke, Drammen, Forus, Harstad, Jarlsberg,
Klosterskogen, Leangen, Momarken, Sørlandet, Øvrevoll) skal i 2015 hver for seg eie og drifte en
hest, heretter omtalt som Folkehesten.
Banene(DS) i samarbeid med DNT ønsker selvfølgelig å tildele treneransvaret for disse 11 hestene til
trenere som virkelig tenner på og kommer til å brenne for prosjektet og for tilliten man blir tildelt.
For at utvelgelsen av trenere skal være mest mulig rettferdig og kvalitetssikret vil det være et krav at
du som ønsker å søke om å ha treneransvaret for Folkehesten i din region, fyller ut og sender
vedlagte søknadsskjema til din hjemmebane.
Vedlagt ligger også kopi av kontrakt mellom DS og utvalgt trener. Den beskriver de økonomiske
rammene, samt øvrige krav og betingelser som gjelder. Dersom du blir utvalgt, vil du måtte signere en
slik kontrakt med din hjemmebane.
Mer informasjon om prosjektet finner du ved å kontakte sportssjefen ved din hjemmebane.
Søknadsfrist: 17. september 2014.

Navn:
Adresse:
Mobiltelefon:
E-post:
Antall hester i trening:
Antall ansatte:
Vil du ha Folkehesten oppstallet på travbanen?

Ja

Nei

Hvis nei, vennligst oppgi avstanden fra oppstallingssted til travbanen (i km) _________

Vennligst svar kort på følgende spørsmål:
1. Hvilke av følgende informasjonskanaler behersker du/dine ansatte?
SMS
E-post
Facebook

2. Hva er din motivasjon for å trene Folkehesten i din region i 2015?

3. Som trener av Folkehesten, må du informere hestens eiere via minst en gang pr. uke. Du må
også forvente en større grad av tilgjengelighet enn overfor andre hesteeiere.
Er dette noe du med sikkerhet kan si at du og dine ansatte er i stand til å ivareta?
JA
NEI
4. Hvordan mener du det passer inn i din drift å trene Folkehesten i 2015?

5. Finnes det begrensninger i din drift i forhold til å kunne trene Folkehesten?

6. Hva ønsker du å oppnå ved å trene Folkehesten i 2015?

7. Egne tanker om prosjektet?

_____________________
Sted/dato

_____________________
Treners signatur

