
Protokoll fra Styremøte 

 Agder Travforbund nr. på Sørlandets Travpark 14/4-2021 

Til stede: Kai Sundberg, Torleif Sør-Reime, Elin Gumpen, Leif Tønnessen 

Øvrige til stede: Marianne Klepaker, sekretær 

Forfall: Hege Fatland, Jannike Opheim 

 

Innkalling ble godkjent 

Saker til behandling 

Sak 1-2/21 Mønstringsløpspenger 

Forbundet har sendt henvendelse til alle klubbene om hva de mente om de nye 

mønstringsløpsreglene med ønske om tilbakemelding. 2 klubber har svart 

Styrets vedtak: 

AT mener at mønstringsløpskravet må skjerpes inn, slik det er nå harmoniserer de 

ikke med det som kreves for å starte løp. Kravene må ned for å få dem løpsklare. 

Mønstringsløpespengene burde kun fordeles til 2 åringer, evt godkjent prøveløp 

innen 1/6 som 3-åring 

Sak 2-2/21 Anleggskontakt 

  Kai Sundberg ble valgt som anleggskomtakt i 2020 

  Styrets vedtak: 

  Kai Sundberg fortsetter som anleggskontakt. 

Sak 3-2/21 Svar fra styreleder 

AT har stilt spørsmål til styreleder i Sørlandets Travpark AS ang avlysning av løpsdag, 

flytting av løpsdag. Spørsmålene er besvart. Det har også vært møte mellom leder i 

AT og styreleder i AS 

Styrets vedtak: 

AT sender brev til Norsk Trav om å se nøye på terminlista så en kan unngå flytting av 

løpsdager i fremtiden 

Sak 4-2/21 Travskolen 

  Travskolen er besluttet lagt ned fra 30/6-2021. 

  Styrets vedtak: 

Styret i AT tar dette til etterretning. AT sender et brev til styret i AS ang dette og plan 

videre. 

Sak 5-2/21 Travskole i regi Agder Travforbund 



Ponniavdelingen har kommet med en henvendelse, om forbundet kan drifte 

travskolen videre. De har også kommet et budsjett 

Styrets vedtak: 

Ponniavdelingen må jobbe mer med budsjettet, og saken vil bli fulgt opp på neste 

styremøte 

Sak 6-2/21 Landsråd/Valg DNT 

  Fristen til valgkomiteen er 15. mai. 

  Styrets vedtak: 

  Styret i AT ønsker et lederskifte i DNT 

 

Infosak  Utleie av stall 

Karin Hauge har leid gml Johan K. Eriksen stallen. Denne stallen ble ikke utlyst. AT tar 

svarene til styreleder til etterretning 

Eventuelt GF travlag kan utsettes lengre enn april grunnet korona. 

  Det er ønske om et lagledermøte før 15/5 

 

 

Kristiansand 19/4-2021 

 

____________________  _____________________  __________________ 

Kai Sundberg, leder   Torleif Sør-Reime, nestleder  Elin Gumpen 

 

__________________ 

Leif Tønnessen 


