
 

 

Referat styremøte Travavl.no 

11. juni 2017 15.30 Bjerke Travbane 

 

Tilstede: Per Erik Hagen, Hanne E Lynne, Tom Andersen, Edina Ydersbond, Ole Morten Nilsen 

Ikke tilstede:  Ann Berit Sagedal, Mona Gåsbakk (via telefon) 

Referent: Hanne E Lynne 

 

SAKSLISTE 

Referatsaker 

Per-Erik informerte om saker fra Generalforsamlingen i DNT, bl.a. en del informasjon om 

sportsplanen 2017-2022, satsing på hopper og videreføring av norskfødte hester, oppdretterpenger 

utland. 

Referat styremøte 15/3-17 godkjent. 

Gjennomgang protokoll Årsmøte. 

Sak 4/2017 Økonomi  -medlemmer 

Ole Morten og Hanne orienterer.  

Vi har pr dd kr. 183.494 på konto, venter inn faktura på rundt 13.000 for utgifter til Hoppedivisjons-

dekner og har 38 utestående kontingenter for 2017. 

Tallet på medlemmer er på 164 stk, en siste runde påminnelser sendes ut i sommer for å se det 

egentlige tallet som forventes til rundt 150 stk. 

Vi konkluderer med solid økonomi og bra medlemstall. God oversikt og velfungerende system.  

Sak 5/2017 Hoppedivisjonen – Travavl.no 

Tom gikk igjennom liste for ansvarlig representasjon.  

Meget positivt med hoppedivisjonen. Flotte dekken til alle kvalvinnere og finalevinner. Vi skal også 

ha logo for Sköies på vår webside som delsponsing.  

Kval nr. 3 i runde 1 går på Forus den 17/6-17. Det ble fordelt ansvarlig utdeler i kval og finaler. Per-

Erik tar seg av Forus neste uke.  



 

 

Ekstrapremie til finalevinnere. Forslag var evt bilde av hest med dekken og kretsen rundt.  Fly t/r til 

Paris januar 2018 for oppdretter av finalevinnerne. 

Fokus på hopper er viktig satsningsområde og vi føler at vår hoppedivisjon er et viktig bidrag. 

Sak 3/2017 Konkurranser 

Travavl.no sin Elitetreåringer 2017 er i full gang. Det er i år 15 deltakere, så vi bør tenke på noen grep 

for å få større deltakelse. 

Forslag ny konkurranse... å tippe de fire klasseløpsvinnerne. Kanskje flere bidrag her siden det er litt 

enklere enn å gå igennom hundrevis av navn for å lage seg liste over 10+10 beste treåringer.  Evt 

tillegg med beste vinnertid.  

Sak 6/2017 Mixedauksjon på nettet 

Mona har vært på saken og samlet noe informasjon fra ulike hold, og rapporterte følgende:  
 
”Atle Opstvedt og undertegnede har forsket litt rundt og synes den Danske internettauksjonsmodellen 
fremstår litt for simpel, den virker å være hjemmesnekret og krever interne ressurser. Atle har 
kontakter både i USA og her i Norge som på forskjellige måter man kan drifte en slik auksjonsside 
uten at det koster travet en formue. Det finnes ulike finansieringsløsninger alt etter volum og 
ambisjoner. Men spørsmålet er jo om det finnes ressurser som kan gjøre at travet har råd til å drifte 
et slikt nettsted selv. Det kreves jo en del rundt det med en person som må ha ansvaret for å fylle inn 
hester og få inn penger. Tenker litt da på Norsk Rikstoto, DNT, Veiklebalder og Travavl.no om de vil 
være med på å støtte dette økonomisk i startfasen sammen. Mulig inntjening er å få inn en viss 
prosentandel ved salg av hest eller en fast påmeldings avgift. Sjekket ut litt med de som har laget 
nettsiden vår (www.langlandstutteri.no) og de skisserte en slik side med en kost i 
hundretusenkronersklassen, men jeg tror de er generelt ligger i øvre sjiktet prismessig. En 
internettauksjon fremmer norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Det er en veldig fin måte å 
omsette løpshester, avlshopper og unghester. Gjør det lettere å omsette hest. Selve innholdet til 
nettsiden får man utforme senere når man vet hvilken løsning man går for. ” 
 

Se på ulike løsninger i Norge/Sverige for ideer. Hvordan få til billigst mulig funksjon som er brukbar. 

Hanne sjekker priser for programmering av evt e-commerce og eksisterende kommersielle modeller 

for å lage vårt eget system. 

Notat: Like etter møtet ble det klart at ASVT er i dialog med DNT for å samarbeide om Norge kan få 

tilgang til å bruke ASVT sitt eksisterende system for online auksjon, så vi avventer svar på dette før 

flere undersøkelser gjøres. 



 

 

Sak 7/2017 Rabatthingster 2017 

Hanne og Edina informerte om hvilke hingster som ble med i 2017. Det var Broadway Hall, Dream 

Vacation,  SJ’s Caviar, Coktail Jet, Global Republic, Support Justice, Pastor Stephen, SJ’s Photo, Juliano 

Rags og Order By Fax.  

Noe usikkert om Cecena Ås skulle være med, Ole Morten sjekker dette.  

Sak 8/2017 Landslagsdrakter 

Mona har vært i kontakt med Univern. Pris avhenger selvsagt av antallet jakker. Vi vil sjekke pris ved 

50,100 og 150 stk. Vi diskuterte også om mulighet for å få navn på egen valgt hest på jakkene, dette 

skal også sjekkes. 

 

Sak 9/2017 Oppdretterpenger utland 

Travavl.no, signert Hanne, leverte en pressemeling/uttalelse i forbindelse med DNT-leder Knut 

Weums pressemelding, for å prøve å forsterke de positive signaler om å likestille starter i Norge og 

utlandet når det gjelder oppdretterpenger.  

Per-Erik refererte generelt. Avlskomiteen har utredet hva det koster å betale ut oppdretterpenger for 

starter i utlandet, og diskuterer ulike modeller, og ingenting er bestemt på nåværende tidspunkt.  

Sak 10/2017 Temamøte 

Det var enighet om at vi bør arrangere et eller flere temamøter og en temareise i løpet av det 

kommende året. Hanne sjekker priser ogmuligheter for et helgeopplegg med buss til Stockholm, og 

om det er mulig å få et foredrag i forbindelse med et besøk hos f.eks. Menhammar, og besøke en 

trener (for eksempel Daniel Redén). Angående temamøter så tenker vi over hvilke emner som kunne 

være interessante og hvem vi kunne invitere til å holde foredrag, og hvor.  

Noen forslag for emner var ”føllkorrigering”, ”Hvorfor blir det ikke alltid føll”, panel med trenere og 

andre mht unghester. 

Eventuelt 

Registrering i Brønnøysund må gjøres bl.a. av hensyn til at dette kreves fra vår bank. Hanne ordner 

med dette.   


