
NORSK TRAVAMATØRFORENING 

STYREREFERAT 

 

Deltakere: Morten Tidemansen (leder), Nils Olav Holm (nestleder) og Elsie Hafskjold 

(vara). 

  Tor Øyvind Hansen, Kristian Lamøy, Johanne Ulrica Øveraasen og Anette 

Frønes var ikke til stede. 

Tid og sted: 20.05.14 kl 18.00 på Egon Byporten, Oslo 

 

GJENNOMFØRING AV REPRESENTASJON P.A. ENHOLM’S MINNE 

Morten har sendt ut mail til alle banene og håper hver bane sponser «sin» deltaker. Dette 

dekker alt rundt finalen på Bjerke (opphold+reise). Hvis ikke alle stiller opp må vi finne en 

løsning på de som ikke blir dekket. 

 

STYREMØTE I FORBINDELSE MED SISTE KVALIFISERING PÅ MOMARKEN 

Vi satser på å få til et styremøte 23 eller 24 august i forbindelse med kjøringen på 

Momarken. Vi planlegger å holde dette hjemme hos Nils Olav. Litt avhengig av hvordan det 

treffer med høstonna. 

 

EM DAMER I BELGIA  

Morten reiser sammen med Liv Karin Sandvik som representerer Norge 

 

EM HERRER I SVERIGE 

21.09-24.09.2014. Halmstad mandag 22.09 og Jægersro tirsdag 23.09. Bernt Øksnevad 

representerer Norge. Satser på at han kan fly til Rygge og at man kjører bil derfra? Tor 

Øyvind møter på FEGAT samlingen. Reiseleder?  



NORDISK MESTERSKAP  

Dato ikke fastsatt. Malin Berås får siste plassen for monterytterne. Morten informerer Malin 

om dette. De to andre plassene er Liv Pedersen og Siv Emilie Løvvold. I sulky blir det Thomas  

Mjøen, Magnus T. Gundersen og Tina Lagesen. Elsie satser på å bli med på denne turen.  

 

NM I HARSTAD 

25.07-27.07.14 Vi trenger 3 representanter til å reise. Morten, Nils Olav og ? Morten har 

kjøpt inn pokal. Bankett på lørdagen. Vi dropper planlagt styremøte der oppe og prøver 

heller å få til et her nede i stedet. 

 

SPONSORER 

Logoer til sponsorer må sendes inn med en gang om vi skal få det med i programmet til 

kvalifiseringene.  

 

KLASSELØPSHELGEN 5 – 7 SEPTEMBER 

Morten har reservert 12 rom. Deltakere som kommer med fly tar flybussen fra Gardermoen. 

Vi satser på at alle banene dekker hver sin kusk som har vunnet kvalifiseringen på den 

banen. Elsie sjekker med Vestfold Travforbund. 

 

OSLO GRAND PRIX 

Vi har reservert bord i restauranten. Morten og Nils Olav skal dit. Elsie er bortreist denne 

dagen.  

 

 

 

 


