
Referat styremøte Agder Travforbund 01.10.2015 

Til stede: Elin Gumpen, Steven Thorkildsen, Steinar Eskeland, Trygve Holtebekk, 

Anne Utsogn. 

Sted: Sørlandets Travpark 

Tid: Kl 19.00 

Jarle Haugedal fra ponnigruppa var invitert under sak. 

1. Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

 

 

2. Samarbeid med ponniavdelingen: Jarle Haugedal var invitert fra 

ponnigruppen. Man så litt nærmere på ett samarbeid med denne gruppen. 

Ponnilandsleiren gav ett pent overskudd. Og man ønsker naturlig nok å bruke 

dette overskuddet videre på ponnisporten. Ponnicupen blir videreført i 2016. 

Der man opparbeider seg poeng gjennom året.  Kuskematchen mot 

ungdommer fra Aalborg opprettholdes. Juletrefesten (ponnigalla) der 

ungdommene samles er også en ting som videreføres i 2016. Vi har en del 

midler som er øremerket til Barne og ungdomsarbeid. Og en del av disse 

pengene må brukes i 2015.  

 

3. Lagledermøte: Man ønsker å gjøre en liten vri på dette. Der man inviterer ett 

bredere spekter. Det vil si medlemmer fra ulike klubber (der formenn inviterer 

med seg ressurspersoner fra klubben). Og at man også inviterer ponnigruppa. 

Slik at man kan knytte nærmere bånd til også den gruppa. Datoen som er satt 

av til dette, er Søndag den 6. Desember. I forkant av sesongavsluttingen på 

Sørlandets Travpark. Man sjekker med travparken hva en buffet vil koste. 

 

4. Innkomne saker: Søknad fra Ponnileir, Pan Garden, denne innvilges. Pengene 

overføres fortløpende. 

 

5. Felles treninger for «til start deltagerne». Man ønsker å komme i gang med 

dette. Og prøve å få en fellestrening pr måned. Der man fordeler disse 

fellestreningene på de ulike distriktene, der klubbene også er med og 

tilrettelegger. En ting er at fellestreningene skal gi hest/trener input. Men man 

vil også skape ett tettere miljø våre medlemmer fra de ulike lagene. Vi ser 

også for at man kan knytte til seg en trener/kusk som har kompetanse til å 

delta ved noen av disse samlingene. Man ser for seg å ha en grovskisse på 

dette opplegget ved møtet 6. Desember. Her må man også ha klart ett utkast 

til terminlisten for lokalkjøringene i 2016. Slik at fellestreninger, rutineløp og 

lokalkjøringer ikke «kanibaliserer» hverandre. 

 

 

 



6. Eventuelt: Hortemo. Fortsatt litt problemer med betalinger. Man vurderer om 

man må sende skriftlig advarsel til enkelt personer som ikke gjør opp i rett tid. 

Miljøet er bedre enn det var tidligere i sommer. 

 

 

 

Elin Gumpen                  Trygve Holtebekk                      Anne Utsogn    

 

 

 

Steinar Eskeland             Steven Thorkildsen                  Geir Omholt 

 

 

 

 

 

 

 


