
Forhandlingsprotokol for Tjødling Traverforening. 

I år 1896 den 7 januar var en del hesteeiere samlede i lokalet på Tjødlingvolden i anledning dannelse 

af en traverforening for Tjødling. 

Følgende regler blev enstemmig vedtagne: 

§1 Foreningens formål er travsportens og hesteavlens fremme. 

§2 Den årlige contingent er for aktive medlemmer 2.00 kr, for passive kr 1.00.  Kontingenten 

erlægges ukrævet inden 15de januar til kassereren.  Ethvert medlem, der ikke skriftlig til kasserereen 

inden 14 oktober har udmeldt sig, anses fremdeles som forenigens medlem og må betale sin 

contingent som løbende.  Året regnes fra 1 december. 

§3 Stemmebereetiget er pasivt såvel som aktivt medlem, der ikke står til rest med contingent. 

§4 Foreningens bestyrelse består af 5 5 medlemmer og 2 suppleanter.  Valget gjælder for 2 år, men 

ved udløbt af 1 år udtræder ved lodtrækning 2 af bestyrelsens medlemmer.  Udtrædende 

medlemmer kan undslå sig for gjenvalg så lang tid som de har fungeret. 

§5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en viseformand samt af eller udenfor den en 

casserer.  En hver regning på foreningen må være anvist af dens formand eller viseformand inden 

den bliver udbetalt af kassereren. 

§6 Styrelsen sammentræder efter opfordring fra formanden.  For at gyldige beslutninger skal kunne 

fattes, må mindst 3 medlemmer være tilstede i mødet, hvor i tilfælde stemmelighet formandens 

stemme gjør udslaget. 

§7 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens midler og afgiver årlig til foreningen 

beretning om sin virksomhed, hvilken beretning også bør indeholde redegjørelse for foreningens 

økonomiske stilling. 

§8 Generalforsamling afholdes hvert år mellem Jul og nytår efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse. Ved denne oplæses årsberetning og fræmlegges revidert regnskab, hvor hos valg 

foretages på bestyrelse, kasserer og revisor.  Reglement for foreningens kapløb bestemmes i 

generalforsamling eller almindelig foreningsmøde. 

§9 Ved alle foreningens travløb føres protokol over løbenes udfald, indbefattende de konkurerende 

hestes navne og signalement samt tiden, på hvilken distancen er tilbakelagt. 

§10 Den, der anmelder en hest og den som der kjører ved foreningens travløb ansees for i enhver 

henseende at have godkjendt foreningens love og reglement, som han er forpligtet til at kjende. 

§11 Foreningen omfatter kun Tjødling, dog kan der besluttes at indbyde de omliggende distrikter til 

at deltage i præmiekjøringen. 

§12 Udenbygdsboende kan benytte foreningens bane mod at betale kroner 2.00 årlig der ansees som 

kontingent i tilfælde vedkommende deltager i præmiekjøringen.  For benyttelse af banen en enkelt 

gang betales 50 øre. 

§13 Nærværende love kan kun forandres når forslag der om fremkommer til bestyrelsen mindst en 

måned før generalforsamlingens afholdelse og når mindst 2/3 af de i generalforsamlingen mødende 

stemmeberettigede er enige. 

 



Tjødlings traverforenings reglement for præmiekjøringer. 

§1 Bestyrelsen har ret til at opsætte eller ganske indstille en bekjendtgjordt kapkjøring, såfremt den 

på grund af veirforholde finde det nødvendig. 

§2 Bestyrelsen og Dommeren maa ubetinget adlydes i althvad der vedkommer hestene og 

kapkjøringen i det hele taget, og kan fra denne bortvise Enhver der ikke efterkommer de givne 

Paalæg. 

§3 Indmeldelse ma ske inden løbenes begyndelse 

§4 Saafremt nogen anmeldelse indeholder falske Oppgaver til dommerenens misledning, uidelukkes 

den, der deri har gjort sig skyldig, for Fremtiden fra Selskabets Baner, og den muligens avholdte 

Præmie bliver at tilbagebetales.  I tvivelstilfælde paahviler Bevisbyrden Anmelderen, der senest 2 – 

to – Maaneder fra kapløbet har at tilveiebringe de fornødne Bevisligheder. 

§5 De, der ikke til fastsat Tid er fremmødt paa Pladsen, kan udelukkes fra deltagelse i kapkjøringen. 

§6 Hvert løbs Begyndelse tilkjendegives ved Ringning med klokke. 

§7 Hestene springer i den orden, hvori de er indskrrevne i de forskjellige Løb, og det vil blive noteret i 

Sekunder, hvor lang tid hver hest især har brugt til i Trav at tilbagelægge Løbet. 

§8 Kast, som straks indtages, udelukker ikke for Præmier, naar travet forøvrigt er rent. 

§9 Hvert Numer gives ved Løbene Ret til et Prøveskeid og 2 Skeid.  Den absolute hurtighed (ikke 

middelhastigheden) gjør Udslaget. 

§10 Udfaldet af et Løb opgjøres, førend det næste begynder. 

§11 Ingen hest kan ved samme kapkjøring vinde mer end en ordinær Præmie. 

§12 Staa flere heste til samme præmie, afgjøres udfaldet ved omkjøring efter Uhr. 

§13 Spørgsmaal, der henhører under Dommerne, kunne ikke medbringes for Domsstolene. 

§14 Under Travløbene er al Rykken eller Slaaen med Tømmerne, høilydt Skrigen, Protning eller anden 

Larmen, samt utilbørlig Brug af Pisk forbudt.  Konkurrenter, der gjør sig skyldige heri, har forspildt 

Fordring paa Præmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I samme møde besluttedes afholdt præmiekjøring søndag den 26 januar da efter følgende 

program. 

1 løb 3 åringer    400 meter maximums tid 65 

2 løb 4 og 5 år    500 meter     -                tid 1.15 

3 løb 6 år           1000 meter    -                tid 2.15 

4 løb over 6 år  1500 meter    -                tid 3.15 

Der uddeles 3 præmier i hvert løb og sløifer for de som går maximumstiden.  Contingenten 

bestemtes til kr 4.00 første Løb og de øvrige kr 5.00. 

 

Valg af bestyrelse. 

Formand Tjøstolf Nilsen, visef. Borge Guren, Niels Tvedten, Nils Nielsen Skalberg, Hans Chr. Østby. 

Supleanter Marthin Vittersø, Ole Berntsen Kiil, Marthin Hybbestad, casserer Chr. Nilsen Skalberg. 

Mødet hævet. 

Tjøstolf Nielsen (sign.)   Niels T. Tvedten (sign.) 

Edv. L. Borge (sign.)       Niels N. Skalleberg (sign.) 

Hans Chr. Hansen Østby (sign.) 

 

                     ---ooOoo--- 

 

17/1 -96:  Afholdt bestyrelsen møde på Vittersø i anledning præmiekjøringen.  Der var nemlig 

udpredt rygte om at kjøringen i Tønsberg var forandret, men der blev ved mødet sikkert oplyst at 

ingen forandring var foretaget.  Der bestemtes indkjøbt 11 sløyfer hos Vierød Laurvig og ligesaa 

indkjøb af materialer til ttribune og sneplog. 

 

26/1 -96:   

- Anvist regning fra M. Mathisen Vittersø på kjøring af materialer og sneckerarbeide af 

tribunen m.m. kr 6.65 

- Anvist regning fra Marie Vierød på sløyfer kr 8.75 

 

 

 

                      ------------------ 

 

 



 Præmiekjøring på Vittersøtjærnet 26 Januar 1896 

1 løb    heste 3 år    banelængde 400 meter max tid 67 

Kvik ll      Charl Eriksen Grøtting  59 1/5 – 57.-   2 præmie 

Palander M. Hybbestad   64 ½    -  62 ½   3 præmie 

Frøya  Marthin Østby   67 1/5 -  66 1/5   Sløyfe 

Ulla   Hans Gjerstad   64 1/5  -  58 – ved omkj. 55 1 præmie 

 

2 løb    4 og 5 år heste    -    500 eter    -   tid 75 sek 

Heggedalsbrun  M. J. Brække   62    -    60   1 præmie 

 

3 løb    6 årige heste    længde 1000 meter    tid 2.20 

Stjerna  H. C. Østby   2.18 2/5    -    2.10  1 præmie 

Løva  H. C. Solberg   2.23 2/5    -    2.23 

 

4 løb   heste over 6 år    længde 1500 meter   max tid 3.20 

Tulla  Tjøstolf Nilsen Vittersø  3.04  2/5    -    3.02  1 præmie 

Polly  Ed. Borge Guren  3.35          -      3.27 

Solfine  Nils Skalberg   3.14     -      3.12  2 præmie 

 

Som bedømmelse fungered G. Syrrist og O. Berntsen 

Starter Ludv. Næs Laurvig og smed Olsen Gloppe 

 

                                          --------- 

1896 den 28de Januar var bestyrelsen samled på Guren.  Regnskab over kjøringen fremlagdes og 

bestemtes premiernes størrelse.  Samt for såvidt ingen præmiekjøring afholdes i Laurvig der de 

sammenkalde foreningens medlemmer til møde den 10 februar. 

Den 10 februar afholdtes møde i lokalet hvor der bestemtes afholdt ræmiekjøring 

fastelavensmandag kl 12. 

 

          --------- 

 

 



Præmiekjøring afholdtes fastelavensmandag den 17 februar 1896 

15 heste fremmødte og 11 indmeldt i ekstraløb og 1 i 5 løp 

Ekstraløb for 3 årigehester længde 500 meter maksimum 82 

1 pr   Fritjof C. Eriksen Grøtting,    tid 1.11    -    1.11    - omskei 1.10 

2 pr   Hekla D. Larsen Bergan Sandeherred  1.13    -    1.11    -    omskei 1.10 2/5 

3 pr   Frøig M, Østby    tid 1.14 3/5    -    1.15 

 

1 løb 4 årige banelngde 500 meter maks tid 1.15    Indskud 6.00 kr 

1 pr    Fremad J. Bjørnø    tid 1.02 3/5    -    1.04 3/5 

2 pr    Fritjof C. Eriksen    1.11 1/5    -    1.11 1/5 

3 pr    Nordmand  A Reinemo Hedrum   1.13    -    1.12 

Sløife  Stavernto  J. Borge Nanset   1.16    -    1.15 

 

2 løb 5 årige heste banelængde 1000 meter tid 2.25    Indskud 7.00 kr 

1 pr    Rasko  Nils Hansen Halsen   2.17 3/5    -    2.24 3/5 

2 pr    Fjora N. Thoresen Sandefjord   2.25    -    2.22 

 

3 løb 6 årige heste banelængde 1000 meter tid 2.15    Indskud 7.00 kr 

1 pr    Frøya H. C. Nielsen Mo Sandeherred  2.00 2/5    -    1.59 2/5 

2 pr    Løva H. C. Solberg Løve   2.07 1/5    -    2.07 3/5 

3 pr    Stjerna H. C. Østby    2.09    -    2.11 1/5 

           Thekla A. Gjone Allum    pånåde 2.27 3/5    -    2.26 2/5 

 

4 løb heste over 6 år banelængde 1500 meter max tid 3.15    Indskud 8.00 kr 

1 pr    Tulla T. Nilsen Vittersø   2.53 2/5    -    2.50 1/5 

2 pr    Fryda  Nils T. Tvedten    2.59 1/5    -    2.53 3/5 

3 pr    Dalegudbrand C. Halle Brunlans  2.58    -    3.04 

 

Som bedømmelse fungered O. Berntsen Kiil, G. Hansen Syrrist og kjøbmand L. Bø Laurvig.  Starter 

smed Olsen Gloppe, og tidsobservatør L. Næs.  Efter kjøringen afholdtes seksa i lokalet på 

Tjødlingvolden, hvori deltog ca 40 personer.  Beværtningen bestod 2 gange kaffe og smørbrød og en 

del puns og potøl.  Contingenten var til fest 1.50. 



1896 

Den 4 marts sendt skrivelse til Olsen Bygdø med andragende om at traverhingsten «Tryg» måte blive 

stationeret her i nerheden en tid af springtiden til sommeren. 

11 marts modtager brev fra  Ole A. Olsen (Sørlien) Kristiania indholdende meddelelse om at han for 

tiden stod i underhandling om salg af «Tryg», men i fald ingen handel bliver, udlover han, at «Tryg» 

bliver sendt hidover til sommeren. 

 

Aar 1896 den 7 december afholdtes, efter bekjedtgjørelse i Amtstidende og Østlandsposten 1 gang, 

generalforsamling i lokalet på Volden.   

Af bestyrelsen var samtlige medlemmer tilstede undtagen: E. Borge Guren og Nils N. Skalberg. 

1  Aars beretning 

1. foreningentælede 20 indenbygds og 9 udenbygds medlemmer 

2. Haved indtægt af kr. 64,76 

3. haved udgift af kr 31.06    -    I kasse 33.70 

4. i årets løb afholdt to møder af foreningens medlemmer 

5. to møder af bestyrelsen 

6. præmiekjøringer er afholdt 2 ganger, 1 gang 26 januar hvori deltog 10 heste udelukkende 

hjemmehørende i Tjødling, 2 gang 17 februar hvori deltog 15 heste hvori konkurransen var 

ubegrændset 

2  Valg på 2 medlemmer af bestyrelsen i stedet for T. Nielsen Vittersø og Hans Chr. Østby der 

udtrådte efter lodtrækning.  De uttrædende gjenvaltes. 

3  Valg på supleanter.  De udtrædende Marthin Vittersø, Ole Berntsen Kiil og Marthin Hybbestad 

gjenvalgtes. 

4  Bevilges nødvendige midler til anskaffelse af en tjenlig sneplog. 

Mødet hævedes 

Tjøstolf Nielsen (sign)    Hans C. Østby (sign)    Niels T. Tvedten (sign) 

 

                                  ------- 

20 December opstukket banen af T. Nielsen og Chr. Nielsen samt samme dags eftermiddag opbrydt 

banen af 

- Hans Chr Østby med 2 heste og 1 mand  

- T. Nielsen Vittersø med 1 hest og 1 mand 

Fremskaffet ca 30 trær 

24 december opbrydt banen af  

- T. Nielsen Vittersø med 1 hest og 1 mand 

- M. M. Vittersø med 1 hest og 2 mand 

27 december afstengt banen på grund af tøveir. 



 

1897 

Januar 4 opstukket ny bane på grund af at tøveir havde ødelagt den benyttede bane.  Arbeidet 

utførtes af T. Nielsen, Chr Nielsen, M. Mathisen og H. C. Østby.  Banen fik i omkrets 1000 meter med 

en diameter af 120 meter og længde 312 meter på hver side. 

7/1 -97    Modtaget meddelelse fra kassereren i J.&L. (Jarlsberg og Laurvigs) Amts traverforening om 

generalforsamlingen den 5/1 hvor der besluttedes bl.a. at stille til vor dispotition et beløb af 25 kr. 

som bidrag til opholdelse af en tidsmæssig bane indtil præmiekjøringen i Tønsberg for medlemmer af 

J.&L. Amts traverforening, og at beløbet bliver at anvende efter bedste  skjøn og beløbet blive 

udbetalt mod bilage. 

8/1 -97    Kapkjøringen bestemtes afholdt søndag den 31/1 kl ½ 12.  I henhold til foranstående 

sendtes svar til kassereren med oplysning om at vi ikke ønskede nogen sammen blanding med 

amtsforeningen, men i foreningens formåls intresse tilsteder amtsforeningens medlemmer adgang til 

banen på betingelse atvor forening erholder 2 kr af hvert medlems contingent og der som bilag kan 

indsændes fortegnelse over de af amtsforeningens medlemmer som har benyttet denne bane. 

21/1  præmiekjøring 

 

1898 

Aar 1898 blev ingen bane på grund afisforholdene og således indkom der ingen kontingent, og 

udgifter blev kun for 1 annonse i Amtstidende og Østlandsposten. 

 

1899 

Den 26 januar var flere travkjøreresamlede på traverbanen man enedes da om at afholde 

præmiekjøring førstkommende torsdag 2 februar  kl 12 middag etter samme program som forrige 

gang.  Til bedømmelse valgtes L. Bø Laurvig, apoteker Falk og gårdbruker G Hansen Syrrist, som 

tidsobservatør redaktør Næs g starter smed Olsen. 

Nædst før jul opsattes bane på Vittersøtjernet g forsøgt opbrydt af Niels Tvedten og Marthin Dreng.  

Men straks kom mere sne og derpå lindveir ødelagde isen så den ikke kunde benyttes.  

 

1900 

I februar 1900 blev bane opsat ved Varild på Viksfjord og opbrydt af Anthon T. Varild.  Mars 19 aar 

1900 anvist regning fra Anthon T. Varild for opprydning mm af bane på Viksfjord kr 11.00.  Ligesaa for 

opstikning af banen på Viksfjord og Vittersøtjernet hvor der blev opbusket kr 6.00. 

 

1901 

15 februar præmiekjøring.  Veiret var stille med 4-5 graders kulde og en stor tilslutning af tilskuere, 

så der indkom kr 57 i entrepenge på banen og i løbene deltog 31 heste.  Trygs rekord er nu 1.45 1/3 

pr klm.  Foreningen tællede 45 medlemmer. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


