
 

Referat fra styremøte i Travavl.no 

Tid:    2. mars 2022 kl 20.00 - 21.32 

Med på Teams:  Tom Andersen, Hanne Lynne, Charlotte Svendsen, Ann Berit Sagedal, 

Ments Tore Møller, Majken Amundsen og Per Erik Hagen 

Sakliste 

Orienteringssaker:  

- Ny mønstringsløpsordning vedtatt slik Travavl.no (og de fleste andre) anbefalte: Blir 
bedre/flere unghestserieløp slik at flere treåringer kan tjene mer enn kr. 100.000,- i 
sesongen. 

- Avlssjef: navn endret til «Avlsressurs» - hvorfor? Trengs pondus/myndighet. 
- Avlshingster priser/presentasjon: Deler av dommerkort på noen hingster er lagt ut – 

mangler delpoeng/poeng og det er vanskelig å finne fram i for enkeltpersoner 
- Tilbud på franske nyheter på engelsk: Le Trot har denne service – linken bør legges ut 

som nyhet så medlemmer kan få disse nyhetene direkte i form av ukesbrev. 
- Årsmøtet ble vel gjennomført. 
- Styret sendte blomster og kort til Mona Gåsbakk med takk for styrejobben. 

 

Sak 1 - Konstituering styret 

i. Per Erik ble valgt som leder på årsmøtet 
ii. Nestleder: Tom Andersen 
iii. Kasserer/medlemsansvarlig: Ann Berit/Hanne 
iv. Sekretær: Per Erik 
v. Sponsor/Agria/Hoppedivisjon-Travavl.no: Tom + Ments Tore + 

Majken 
vi. Hingsteansvarlig – rabatter/avtaler: Ments Tore 

vii. Nettansvarlig/konkurranser/utsendelse av info til medlemmer: 
Hanne 

viii. Auksjonsoppfølging/aktiviteter (filming etc): Majken+ flere 
ix. Turarrangør/planlegging: Hanne + Majken + Per Erik og ønsker 

flere ideer 
x. TEAMS-innkalling: Tom 

xi. Journalist m.m: Charlotte 
 

2. Hingster  - rabatter – avtaler 
i. Ments Tore informerte om arbeidet med hingsterabatter. 



ii. Per Erik: Informerte om danske «Breeders Club» (rabatter på 
bruk av hingster fra Stall Zet, Menhammer + en italiensk 
hingste-eier) (forening får returprovisjon som skal brukes til 
egne løp i Danmark). Agentleddet hoppes over. Den danske 
foreningen regner med å få mellom 80-100 hopper i denne 
ordningen. 
 
 

3. Aktiviter/Eventuelt: 
i. Ide – skal vi lage webinar i våres? Hanne mener at vi bør få til 

det.  
a. Mulige TEMAer: MÅL: FÅ TIL MINST TO TEMAER 

i et WEBINAR i løpet av vår/april 
i. Tenner 

ii. 1. Benstillinger – korrigerering av føll: 
Aksel Vibe/Ole Jørgen:  Agria-sponsor? 

iii. Agria fag-foredrag – sjekk hva de har 
(spesialist tenner?) (Nikolai Setsås) – kan 
Agria sponse foredraget? Tom sjekker 
med Agria 

iv. Magesår på unghester 
v. 2. Fødsel og fødselsproblemer 
vi. Agria ONLINE HJELP 

ii. Info: DNT Oppdretterseminar blir antagelig ikke arrangert før etter 
auksjonen. 

iii. Jarlsberg helga: Bør få til fysisk møte: TEMAER (se over) – evt. noen 
AKTIVE-foredrag? 

iv. TURER: Bør kunne få til noe til høsten (SEPT/OKT) : Menhammer? 
Italia? 

v. Foreningen har god økonomi. 
refstyret 

 

 


