
 

 
 

 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 6. april 2016 

 

Til stede: Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Steinar Eskeland, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, 

Kai Sundberg, Rune Upsahl og John Arne Degnes. Fra Sørlandets Travpark AS møtte etter 

invitasjon sportsansvarlig Marianne Klepaker. 

 

Forfall: Ingen 

 

Sak 08/16 Årshjul 

Det var idémyldring om punkter til et lokalt årshjul. Det skal jobbes for å få til to temakvelder. 

Aktuelle navn som ble nevnt var Jørn Morten Kvikstad, Anne Wangen, Roger Walmann, Peter 

Untersteiner, Felleskjøpet v/Harald Støyl, Sturla Pettersen, Anders Järnerot, Morten Antonsen og 

Pål Buer. 

 

Andre ting som bør med i et årshjul: lokalkjøringer, V75-dager på Sørlandet, åpent medlemsmøte i 

desember, to formannsmøter, Til Start-samlinger for unghester og for eldre hester, lokal hestegalla, 

rutineløp, ponnileir, ponnitreninger, lisenskurs. 

 

Det tas sikte på å lage et dokument som holdes løpende oppdatert på nett, og der det viktigste 

innholdet publiseres i baneprogrammet. John Arne utarbeider et forslag. 

 

Egne ungdomsaktiviteter ble diskutert. Grimstad og Arendal har begge ungdomsgrupper, og på 

Forus er det bra aktivitet blant ungdommene. Therese undersøker om det er mulig å få til 

ungdomsaktiviteter på travparken, og kontakter Grimstad og Arendal for koordinering. John Arne 

sender medlemsliste for ungdommer 13-26 år til Therese. 

 

Sak 09/16 Ungdomsstallen 

Styret ønsker en oversikt over driften av ungdomsstallen med en månedlig rapport over hvilke 

hester som står på stallen, og om det har vært søknader om å komme inn. Det ble bestemt å innlede 

neste styremøte med et besøk i stallen. 

 

Sak 10/16 Til Start 

Det er behov for fellestreninger mellom samlingene. Elin fastsetter datoer. 

 

Sak 11/16 Ungdomsløp 

Marianne fortalte om løpsutskriving, og at det er for få lokale ungdommer til å kjøre rene 

ungdomsløp for Agder-kusker. Det blir kjørt litt forskjellige typer ungdomsløp. Noen rene 

ungdomsløp, andre åpne for amatører og damer stengt på antall kuskeseirer. Styret hadde ingen 

innvendinger mot dette. 

 

Sak 12/16 Budsjett ponniavdelingen 

Styret har mottatt et forslag til budsjett fra ponniavdelingen v/Jarle Haugedal med kostnader på kr 

173 680. Haugedal kunne ikke delta på møtet, men inviteres til et nytt møte for å diskutere 

budsjettet. 

 

Sak 13/16 Søknad fra Grimstad og omegns Travselskab 



Styret har mottatt en søknad om tilskudd til drift og vedlikehold av den nye sandbanen på Frivoll i 

Grimstad, med et behov på kr 15-20 000 per år. Styret mener at støtten til drift og vedlikehold av 

anlegg skal komme gjennom det årlige banebidraget fra DNT, og ønsker ikke i denne omgang å 

benytte forbundets midler til lokale anlegg. En mulighet er å oppjustere banekategori ved neste 

vurdering av anleggene, for å få høyere banebidrag. 

 

Vedtak: Søknaden fra Grimstad og omegns Travselskab avslås. 

 

Sak 14/16 Abonnement på Trav Og Galopp-Nytt 

Mye av den travpolitiske debatten foregår i fagbladet Trav Og Galopp-Nytt, og det er viktig å følge 

med der, spesielt for forbundsleder. Elin la fram forslag om at forbundet skulle dekke et 

abonnement for lederen. 

 

Vedtak: Det tegnes et abonnement i forbundets navn på Trav Og Galopp-Nytt, hvor bladet sendes til 

forbundsleder. 

 

Sak 15/16 Valg i DNT 

Generalforsamlingen i DNT nærmer seg. Elin kom inn som vara i valgkomitéen, og orienterte om 

arbeidet og prosessene der. Hun stiller seg bak flertallsinnstillingen. Trygve, som er styremedlem i 

DNT, la fram sitt syn foran valget, og det ble mye diskusjon rundt valgkomitéen og de to 

innstillingene til nytt styre. 

 

Sak 16/16 Eventuelt 

Styret ønsker at det publiseres en løpende oversikt på nettsiden der tildelte tilskudd opplyses. 

Trygve påpekte at det bør lages en tydelig saksliste foran hvert møte. 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


