
Referat styremøte Agder Travforbund 

 

Sted: Sørlandets Travpark 

Dato: 8.7.2015 

Møtet ble satt til klokken 16:00 

 

Tilstede: 

 

Styremedlemmer: 

Elin Gumpen, Anne Utsogn, Steven Thorkildsen og Trygve Holtebekk 

 

Varemedlemmer: 

Geir Omholt og Preben Haagensen 

 

Willy Salvesen møtte under sak 1. 

 

Ikke tilstede: 

Steinar Eskeland 

 

Saksliste 8. Juli 2015 

Sak 1 Kristiansand & Omegn 2015/Hortemo Travbane 

 

Anne Utsogn og Elin Gumpen ble erklært innhabile i denne saken og forlot dermed 

møterommet. Det har vært problemer ved stalldriften ved Hortemo Travbane. Agder 

Travforbund har derfor blitt nødt til å hjelpe til med under denne prosessen.  Agder 

Travforbund holdt derfor møte sammen med styret i Kristiansand & Omegn den 27. 

Mai 2015. Alle leietakere ved stallen på Hortemo ble sagt opp i slutten av Mai 2015 

med en mnds oppsigelse. Deretter måtte alle leietakere søke på nytt om stallplass 

ved anlegget på Hortemo. Agder Travforbund gikk i derfor i gjennom disse 

søknadene i kveld (8. Juli 2015) Samtlige av de som har søkt om plass, med unntak 

av to personer. Vil bli tilbydd nye kontrakter. De to som ikke får ny kontrakt, vil bli 

orientert om dette før den 15. Juli. Og må forlate stallen innen 1. August 2015. Anne 

Utsogn vil overta driften av stallen. Og vil være bestyrer her. Forlag til nye kontrakt 

for de som blir værende ved Hortemo, vil også bli omformulert omgående. 

 

Sak 2 Søknad om å arrangere “kuskematch mellom ponnitravet på Agder og 

ponnigruppa i Ålborg 

 

Agder travforbund har foreløpig ikke fått en oversikt over hva ponnilandsleiren som 

ble avholdt på Sørlandets Travpark sommer 2015. Søknaden er derfor avslått. 

 

 

 

Sak 3 Strategi ved Agder Travforbund i fremtiden 

 



Travsporten over hele landet står ovenfor mange utfordringer i fremtiden. Og det er 

ett ønske fra Agder Travforbund side, at vi skjerper sansene i vår region. Det vil si at 

vi lager en strategi for hvor vi er, og hvor vi skal. Styre og varmedlemmer som møtte 

i kveld vil derfor utfordre seg selv til neste styremøte. Vi setter oss derfor ned hver og 

en og formulerer noe skriftlig. Så kan vi samkjøre en plan om denne strategien 

etterhvert. Vi ønsker også en klarere møteagenda i fremtiden,, samt klarere struktur 

for frister ved innkomne søknader fra travklubber og ponnigrupper. Vi ønsker også å 

involvere flere personer som driver med travhest på Agder. 

Orienteringsmøter/diskusjonsforum som involverer alle som ønsker å være med. 

Kan være noe vi bør se nærmere på. Styret ved Agder Travforbund hadde en 

konstruktiv samtale mht strategi for fremtiden i kveld. Vi kommer tilbake til dette når 

vi har fått diskutert dette nærmere. 

 

Sak 4 Facebook side/Rutineløp 

 

Agder Travforbund ser helt klart at vi trenger å komme mer ut til folket. Geir Omholt 

har derfor sagt seg villig til å drifte en Facebook side i regi av Agder Travforbund. Vi 

ønsker også å filme rutineløpene i fremtiden. Preben Haagensen, Steven 

Thorkildsen og Geir Omholt har også sagt seg villig til å hjelpe til under rutineløpene. 

 

Sak 5 Varamedlemmer 

 

Vi har mange saker å ta tak i fremover. Det ønskes både fra varamedlemmer og 

styremedlemmer sin side, at varamedlemmer stiller ved alle styremøter i fremtiden. 

 

 

 

_____________________   ___________________          _____________________  

Elin Gumpen                             Trygve Holtebekk                           Steven 

Thorkildsen 

 

 

_____________________    __________________        _____________________  

Anne Utsogn                              Geir Omholt                               Preben Haagensen                              

 

 

 

 

 

 


