
 

 
 
 
Referat fra lagledermøte på Sørlandets Travpark 16. oktober 2016 
 
Til stede: Elin Gumpen, Michael Taanevig, Sven Harry Røed, Hege Fatland, Åse Helland, Audun 
Solås, Frode Hatlevik, Alf Georg Braaten, Anette Hovstad, Anita Ruud Nilsen, Bente Espebu, Stein 
Larsen, Rudolf Roland og John Arne Degnes.  
 
Sak 1 Informasjon fra daglig leder ST 
Kjetil Olsen orienterte om nyheter rundt driften av Sørlandets Travpark. Terminlisten 2017 er 
under sluttførelse, og en tilbakemelding fra Bergen, forus og Sørlandet ble utdelt. Det hadde vært 
et møte med Svein Morten Buer i DNT, og Sørlandet har som eneste bane fått en ekstra løpsdag 
utover det som er oppsatt. 
 
Rekrutteringsstallen har startet opp, og en egen hest til utleie i løp er kjøpt inn, Mister Postman. 
Det har vært en tanke å knytte Travskolen og Rekrutteringsstallen tettere samme, men disse er 
foreløpig delt p.g.a. merverdiavgift. Travskolen er fradragsberettiget, rekrutteringsstallen ikke. 
 
Messelokalet i kjelleren er snart klart til bruk. Det rommer 800 personer, og den første store 
messa vil arrangeres i begynnelsen av november. 
 
Sak 2 Strategiplan Trav 2020 
Heftet «Strategiplan 2020» fra DNT ble gjennomgått for hver av kjerneaktivitetene, med fokus på 
hva som kan utrettes lokalt. 
 
Avl: Frode Hatlevik foreslo en avlsstasjon på Sørlandet, med tanke på å få ned kostnadene for 
hoppeeiere. Fødselstallene går ned, og det er dyrt å drive med avl. En avlsstasjon må komme ut fra 
et privat initiativ, men forbundet kan undersøke om det finnes interesse fra noen om å starte opp. 
Flere navn ble nevnt. Sven Harry Røed foreslo at det skulle settes ned en prosjektgruppe, og det 
ble formulert et mandat «Utrede muligheten for avlsstasjon på Sørlandet». Frode Hatlevik kan 
delta. Saken undersøkes videre. 
 
Medlemsfordeler i form av rabatter på hingster ble foreslått. Veikle Balder og Travavl.no har 
rabatthingster, og dette kan være en mulighet også for medlemmer i de lokale travklubbene. Stein 
Larsen er på saken med å sende ut en e-post til aktuelle hingsteholdere neste sesong. 
 
Sport/rekruttering: Til Start-prosjektet er et bra tiltak som bør opprettholdes, både for unghester 
og eldre. Forslag om egne «amatørdager», totodager der løpene er stengt for de beste kuskene, 
jfr. svenske «breddlopp». 
 
Punktet om hestehotell ble diskutert. Det bør være et mål å ha hester oppstallet på de lokale 
treningsanleggene, men det er også et kostnadsspørsmål. 
 
Organisasjon: en av klubbenes viktigste oppgaver og funksjoner er å skape et sosialt miljø og 
fellesskap. Det kan gjøres ved å ha gode treningsfasiliteter, og legge til rette for felles trening, 
arrangementer osv. Klubbene er et lavterskeltilbud som skal kunne ta imot nybegynnere i sporten. 
 



Det er ønskelig med mer samarbeid klubbene i mellom, og klubbene ble oppfordret til å gjøre mer 
sammen. Forbundet ble oppfordret til å ta tak i lag med liten eller ingen aktivitet. 
 
Møtet ble avsluttet da travløpene nærmet seg og flere måtte gå. Det var enighet om at det er 
behov for et nytt møte. 
 
 
 
John Arne Degnes 
referent 


