Årsberetning VIKEN TRAVSELSKAP 2019
Styret : Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlemmer
Valgkomite
Revisorer
Vararevisor

Jan Svensen
Oddmund Rindahl
Tonje Minge
Terje Ringlund
Siv Beate Pedersen
Erik Sandbæk , Tor Arne Stordal
Arvid Aasheim , Arild Hauge
vara Arvid Bjerke
Nils Fjørkenstad, Bjarne Ekern
Erland Åslund

Årsmøtet ble holdt på Hoff gjestgiveri Fredag 18 Januar 2019
Koldtbord/Middag og hyggelig samvær med Toten travselskap etter årsmøtet.
Det var 18 medlemmer inkl. styret som møtte denne kvelden.
Det har vært avviklet 7 styremøter i Totenvegen 1642 .
Av referatene kan vi lese at det er behandlet 33 saker på møtene i 2019.
Medlemstallet er 94 betalende pr. dato.
Minnestund for Nils Gunnar Sparby og Anders Pettersborg.

Generalforsamling i Innlandet Travforbund ble avholdt 9 Mars på Biri travbane.
Leder Tom Rune Bratlien , nestleder Per Sandbakken og forbundssekr. Roy
Kristiansen. Møtte for Viken gjorde Oddmund Rindahl og Jan Svensen. Etter
generalforsamlingen ble det holdt travgalla for Innlandet med utdelinger av 14 priser
etter forskjellige statutter. Flott galla med ca. 3oo fremmøtte.Siv Beate Pedersen,
Emma Molstad Hauge,Vilde Helgestad og Lise Lotte Rognstad møtte for Viken
travselskap.

Generalforsamlingen i Biri trav a.s ble avviklet på Biri 25 April. Jan Svensen møtte
for Viken. Leder ble Tom Rune Bratlien( O.T. ), nestleder Per Sandbakken ( HED ).

Generalforsamling i D.N.T. ble arrangert 27 April. Kun utvalgte delegater møtte på
generalforsamlingen. Knut Weum beholdt ledervervet.
Hjemmesiden for Viken travselskap er opperativ. Det er bare å taste inn www.vikentravselskap.com. Hjemmesiden er også linket opp mot hjemmesiden til Biri travbane.
Viken travselskap er også representert på Facebook gjennom Siv Pedersen.
4 April holdt Viken et medlemsmøte på travbanen angående andels hest. 12
medlemmer møtte denne kvelden. Flere løsninger ble diskutert, men pr. dato har vi
ikke kommet frem til noen konklusjon. Det er vanskelig å få noen til å drifte et
andelslag.

Vikens egen tandemvogn står nede på banen til disp.for medlemmer
etter avtale med en person i styret. Denne er også utviklet så vi kan tilby
funksjonshemmede kjøring i tandemvogna.
Vilde Helgestad og Emma Molstad Hauge var påmeldt til ungdomstravkveld på Biri
22 Januar.
Rutinekjøringen i vår regi 19 Mars ble avlyst p.g.a. dårlige baneforholdmed. Viken
var satt opp med en ny rutinekjøring 17 September med 33 startende hester. Oddmund
Rindahl som ansvarlig funksjonær, Arvid Aasheim og Jan Svensen.
.
Yttervika rock og am-car klubb søkte og fikk innvilget å disponere travbanen helgen
Skreia-dagene pågikk 31 Mai-1,2, Juni.

Vikendagen ble arrangert 18 August. Med buss fra Fjellhaug kl.16( bussen var 1 time
forsinket ) reiste vi gjennom bygda og samlet sponsorer og medlemmer som ville være
med til Biri og sette Vikendagen i fokus med retur etter siste løp ca. kl.21.
Det var satt opp gavepremie fra Finntack til eier (kr.1000,-) og (kr.500,-) til oppasser i
hvert løp, 7 dekken og blomster i alle løp. (se vedlegg over sponsorer). Det ble omsatt
60 middager og 140 drikkebonger. Vi fikk ekstern hjelp til å legge på dekkene i
hesteringen. Disse fikk gavekort i Finntack butikken som takk for innsatsen. En
hyggelig og vellykket kveld på Biri.
Hestens dag på Toten ble arrangert 25 August på Lenabanen. Viken sto for
sekretæriatet og hesteringen.Tidtaking med mobiltelefoner og stoppeklokke.Oddmund
Rindahl,Arvid Aasheim,Siv Beate Pedersen,Arild Hauge og Jan Svensen.

Årets varmblodshest i Viken travselskap 2019 ble Hillary B.R. med 6 seiere. Seier i
hoppeDerby , seier i Jarlsberg grand prix for hopper, ny norsk rekord for hopper med
1,09 . Eier Arne Sandbæk jr. og Erland Åslund .
Årets kaldblodshest i Viken travlag 2019 ble Valle grom med 6 seiere. Valle Grom er
en andelshest med ansvarlig leder og andelsmajoritet i Viken travselskap.
(se eget vedlegg )
Årets trener i Viken travselskap er Lene Moen.
Årets kusk i i Viken travselskap er Tor Arne Stordal.
Viken travselskap har en søknad i DU-utvalget etter søknad fra Stian Østby og Lene
Moen. Søknaden vil sannsynlig ikke bli innvilget. Viken travselskap utbetalte kr.
10,000,- til formålet i 2019 etter avtale.
Det er bevilget kr. 5000,- til nytt lysanlegg på Biri travbane samt at Viken støttet
ponnitrekampen på Biri med kr. 2000,Innlandet travforbunds høstkonferanse ble holdt 2-3 November på Oppdal .
Viken var ikke representert.
Sponsing til medlems jakker med emblem på gjør vi fortsatt etter avtale.
Med dette ønskes det ett riktig godt nytt trav år til alle i Viken travselskap.
for Viken travselskap
Jan Svensen

