Travavl.no

Referat fra telefonstyremøte

Til stede på telefon: Jo Svenstad, Ann Berit Sagedal, Gunnar Flåten, Per Erik Hagen
Forfall:
Tid:

Ole Morten Nilsen, Hanne Lynne
Mandag 10. august 2015 kl 20.00-21.05

Saker:

Innkjøp av standmateriell/telt.
Vi har nå kjøpt inn et standbord med logo, en rollup med logo og et messetelt 3 x 3 meter.
Utstyret har vært brukt helt eller delvis under Oslo Grand Prix (inne) og under Jarlsberg-uka.
Totalpris i underkant av 10.000 kroner.
Vedtak: Til orientering

Status i oppfølging av bruken av de 1.7 mill oppdretterpenger fra 2014.
Veikle Balder og vi enige om at det var viktig å gi årets bedekningstall en boost ved å tilby et
følltilskudd for alle føll født i 2016. Ved tall som i fjor ville dette gitt drøye 1.700 kroner per
føll. DNT sitt styre ønsket ikke dette, og Atle Larsen lovte i TGN at styret skulle gjøre et
annet vedtak i styremøtet i Harstad i juli. Ingen opplysninger tyder på at så har skjedd. Vi har
ikke fått skriftlig svar på brevet vårt. I vedtaket fra juni står det at avlssjefen skal invitere
aktuelle organisasjoner med på et arbeid som skal forelegges styret under Klasseløpshelgen.
Vedtak: Travavl.no ser at DNT ikke har gjort noen vedtak rundt bruken av disse pengene som
vil øke bedekningstallene for 2015. Dette er bekymringsfullt på grunn av de langsiktige
konsekvensene av lavere antall løpshester. Vi ønsker nå at de 1,7 millionene skal brukes som
en buffer for oppdretterpenger til utenlandsstarter i hele UET-området.

Auksjonen, tidspunkt
Vi har merket oss at DNT ikke har lyttet til vårt råd om å ha auksjonen lørdag i
Klaseløpshelgen. Dette er beklagelig fordi en auksjon lørdag vil trekke flere potensielle
kjøpere enn en fredagsauksjon. Det er praktisk vanskelig å få stille på Bjerke fredag
formiddag for både kjøpere og selgere. Ikke minst er trenerne til hester som skal ut i finalene
søndag gjerne opptatt med hestene sine to dager før start.

Vedtak: Travavl.no vil på ny ta opp dette spørsmålet med DNT med mål å få til en endring for
2016.

Salgsmønstringsløp Jarlsberg
Tiltaket ble opplevd som en positiv aktivitet under Jarlsberghelgen. Vi tror dette med
justeringer kan vokse.
Vedtak: Vi sender et evalueringsskjema til involverte.
Treåringskonkurransen.
Travavls Elitetreåringer går sin gang gjennom sesongen og det er om å gjøre å tjene mest
penger for en liste med 10 hopper og 10 hingster/vallaker. En foreløpig liste er presentert på
nettsiden vår og på vår FB-side.
Vedtak: Til orientering.

OGP-quizen
Vi fikk Jean Pierre Dubois til å trekke vinneren blant de med alt riktig. Vinner ble Oddveig
Grøstad fra Lierskogen. Hun har nå kjøpt ei hoppe og den er drektig med Revenue. Premien
er en føllavgift med denne hingsten.
Vedtak: Vi presenterer et intervju med vinneren.

Spørreundersøkelse i medlemsmasssen.
Vi begynner å få så mange medlemmer at vi kan få hjelp til å høre hva de er opptatt av i
konkrete spørsmål. En slik undersøkelse er krevende å gjennomføre.
Vedtak: Vi sjekker om Questback kan hjelpe oss.

Kostnader ved bedekninger.
Det er ofte veldig dyrt å få hopper drektige, eller ikke drektige. Noen som ser muligheter for
kostnadskutt?
Vedtak: Vi vil lete etter muligheter, både for å få prosesser og føllavgifter billigere.
Samarbeid med Veikle Balder er aktuelt.

Klasseløpshelga og utover høsten.
Vi vil være til stede på Bjerke Klasseløpshelgen.

Årets Made in Norway 2015
Fjorårets vinner Support Justice og oppdretter Ronnie Hansen fikk æresprisen på Bjerkes
V75-dag.
Juryen var Kristine Kvasnes, Jan Hedren og Truls Gravdal Pedersen.
Vedtak: Vi forespør samme jury om å gjøre en ny innsats.

Medlemsutvikling
Vi har passert 110 medlemmer.

Eventuelt.
Vi vil tenke på om det er mulig å få til en billigere auksjon. Vi vil sjekke priser på
bannerannonser på noen nettsider. Vi trenger nye oppdrettere og å spre kunnskaper. Støtte
prosesser som bidrar til bedre økonomi for aktive.
pererik

