
 

Sted: Sørlandets Travpark 

Dato: 02.02.2015 

Møtet ble satt kl. 19.00 

Til stede fra styret: 

Elin Gumpen, Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Kjell Mikalsen og Steinar Eskeland (vara). 

Forfall: Anne Utsogn. 

Willy Salvesen fratrådte under behandlingen av sak 4. 

Richard Ekhaugen 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet godkjent uten anmerkning. 

 

3. Orienteringssaker 

Orienteringssakene med kommentarer ble tatt til etterretning.  

 

4. Sak 1/15 DU-søknad fra Grimstad og Omegn Travselskap og Lillesand og Birkenes Travklubb. 

Forbundsstyret har mottatt to søknader til prioritering. Grimstad ønsker å bygge en ny 

sandbane i tilknytning til Frivoll travbane. Lillesand ønsker støtte til flomforebygging ved 

travbanen på Flaksvann. 

Styre vedtok følgende prioritering:  

1. Grimstad og Omegn 

2. Lillesand og Birkenes  

 

Forbundsstyret mottok i denne saken også en søknad fra Grimstad til forbundet om et 

rentefritt lån til byggingen av sandbanen. 

Styret besluttet å utsette et vedtak til man fikk presentert og godkjent regnskapet for 2014. 

 

5. Oppsummering travlagenes generalforsamlinger 

Styremedlemmene gikk gjennom sine rapporter fra generalforsamlingene. Avvik ble 

kommentert og diskutert. Det kom gode tilbakemeldinger på at forbundet kom ut på besøk.  

 

 



6. Forberedelse forbundets generalforsamling 

Frister og arbeidsoppgaver gjennomgått. 

 

7. Sak 2/15 Rekruttering sørlandsk travsport 

Forbundssekretæren informerte om et større prosjekt som ønskes satt i gang i sørlandsk 

travsport. Man ønsker å knytte sammen styrene i forbundet og Sørlandets Travpark AS, 

baneadministrasjonen samt representant for trenerne med sikte på å lage en stor 

rekrutteringsplan for alle ledd innen travsporten på Sørlandet. Willy Salvesen og Elin 

Gumpen tar saken videre overfor AS-styret. 

 

8. Ungdomssamling i ponnitravet 

Avholdes på Norsk Hestesenter 6. til 8. mars. Ponniutvalget og forbundet tar ut to 

representanter. Ponniutvalget er i gang med å finne representanter.  

 

9. Sak 3/15 Utfordring ungdomsløp 

Enkelte styremedlemmer mente at bøtesatsene burde endres i ungdomsløp. Det ble meldt 

om flere tilfeller der ungdommer er redde for å kjøre løp på grunn av disse høye 

bøtesatsene. Forbundsstyret var av den oppfatning at dette skader rekrutteringen. Det kom 

forslag om at man i stedet for bøter kunne få utestengelse. Det ble besluttet at 

forbundssekretæren forfatter et brev som oversendes DNT-styret som orienteringssak i 

første rekke. 

 

10. Eventuelt 

Det har innkommet et forslag fra Eiken og Omegn Travklubb. De ønsker at det kjøres en 

løpsserie for hester som er to år på høsten, og som blir tre år etter nyttår, under 

travklubbenes lokalkjøringer. Dette som et tilbud siden Til start-prosjektets fellesdel da er 

over, og mange har en lang vei frem til start i totalisatorløp som 3-åringer. Det ble foreslått at 

det opprettes en poengserie med sammenlagtpremiering, samt at man deler ut noen kroner i 

premier i disse løpene. Forslaget ble godt mottatt i styret, og man mente at dette kan trekke 

flere hester til lokalkjøringene. Styret ønsket å sette i gang et prøveprosjekt. 

 

Ref: Richard Ekhaugen 

 

 

 

______________________   __________________________   _________________________ 

Elin Gumpen   Willy Salvesen   Trygve Holtebekk 

 

 

______________________                                             ___________________________ 

Kjell Mikalsen      Steinar Eskeland  


