
Referat formannsmøte i Agder Travforbund  
Sørlandets Travpark, mandag 19. oktober 
Alle klubbene var representert fysisk eller via Teams. 
 
 
1) Mistillit leder AT. Orientering og gjennomgang. 
Møtet startet med en orientering av Trond Jaabæk (TJ) som først hadde en gjennomgang med sitt 
syn på saken. Han sa saken hadde sitt utspring i utsendelsen av et skriv til formennene og en 
kommentar han som privatperson hadde gitt til trav365.no. TJ sa styret i Sørlandets Travpark (ST) 
likte dårlig at han hadde gått ut og kommentert saken i media og at det på bakgrunn av dette fattet 
mistillit mot ham i styret i ST. 
 
TJ tok deretter for seg en rekke styreprotokoller og mailer fra 14.07, 28.08, 01.09 i ST. Disse kan 
formennene se i administrasjonen på travparken. Her refererte han til endringer av agenda på 
møtene, DNTs rolle og hva som førte til at Vemund Hansen (VH) trakk seg som leder i styret for ST i 
møte 01.09. I dette møtet sa VH at styret la opp til feil bruk av penger, DNT utøvde maktmisbruk og 
at de overkjørte styret. Dette stilte TJ seg bak. 
 
Han hevdet videre at han skulle skrive referat fra møtet, men at dette ble endret etter at han hadde 
sendt det inn. Innholdet ble byttet ut og ny referent ført opp. TJ fastholdt sitt referat som det 
korrekte, mens flertallet i styret fastholdt den nye versjonen som riktig. Derfor er det to referater fra 
møtet. 
 
Michael Taanevig (MT) er fungerende styreleder ved ST og leder i Kristiansand. Han imøtegikk flere 
av påstandene. Han viste til at TJ ikke har tatt dissens eller krevd protokolltilførsler i noen saker. Han 
sa videre at det at TJ stilte seg bak uttalelsen om «feil bruk av penger, DNT utøvde maktmisbruk og at 
de overkjørte styret», var like avgjørende for mistilliten. Han sa videre at TJ hadde innklaget DNTs 
representant Ingolf Herbjørnrød til Kontrollutvalget i DNT. En klage som foreløpig ikke er avgjort. 
Bakgrunnen er hans handlinger som DNTs representant i styret rundt endrede agendaer og bytte av 
fungerende styreleder ved ST. 
 
I den åpne runden medgikk TJ at han under normale omstendigheter ikke ville ha kommentert 
styresaker utad, men at denne saken var så spesiell at han måtte. På spørsmål sa han også at han 
hadde orientert tidligere styreleder VH i ST om at han ville søke på daglig leder-stillingen på 
Sørlandet om den ble lyst ut. MT trakk videre frem at TJ hadde fakturert ST 10.500 kroner for en jobb 
han hadde tatt på seg i styresammenheng. Denne var det dissens om og ikke betalt. TJ sa han hadde 
fakturert fordi han endte opp med å gjøre en jobb som var betydelig større enn det som var 
utgangspunktet og avtalt. 
 
Alf Torfinn Skeie (ATS) stilte spørsmål til resten av styret i AT om hvordan de så på saken. Da svarte 
tre av de fire, Torleif Sør-Reime, Elin Gumpen og Kai Sundberg at de etter alt som har skjedd, har 
mistet sin tillit til TJ. Rune Upsahl hadde fortsatt tillit til Jaabæk.  
 
Sør-Reime og Sundberg sa de ville trekker seg fra styret i AT om TJ fortsatte, mens Gumpen sa hun 
også vurderte det.  
 
Stein Larsen (SL) sa at han vanskelig kunne se at TJ kunne fortsette som leder i AT med den massive 
mistilliten han møter. Han mente flere av påstandene mote ham var dårlig begrunnet og syltynt 
forankret, men av hensyn til sporten og fremtiden for det lokale travet og ikke minst 
samarbeidsklimaet, ba han TJ vurdere sin stilling. 
 



TJ svarte med å erkjenne at han så for seg at det ville bli vanskelig. Han valgte derfor å trekke seg fra 
alle sine verv i ST, AT og DNT. Han la ikke skjul på at han syntes hele prosessen hadde vært rotten og 
at han forlater ST med rak rygg og hevet hode.  
 
Som følge av at TJ trakk seg, valgte også Rune Upsahl å fratre styret AT. 
 
2) Høstkonferansen 
Det er Høstkonferanse på ST 7. november. Temaet er rekruttering. Innkallelse til møtet vil komme. 
 
 
 
 
 
Stein Larsen 
Ref.  
  


