Klubber innen forbundet
Styret
Referat fra formannsmøte på Sørlandets Travpark 18. mars 2013
Til stede: Willy Salvesen (styret), Trygve Holtebekk (styret/Arendal), Olav Inge Beisland
(styret), Anne Utsogn (styret), Kjell Mikalsen (styret/Lista), Laila Olsen (ponniavdelingen),
John Arne Degnes (forbundssekretær), Allan Bråtlund (Grimstad), Therese Nyhaven
(Lillesand og Birkenes), Torleif Fennefoss (Setesdal), Mardon Jørgensen (Kristiansand), Arild
Salte (Åmli) og Rudolf Roland (Eiken). Øyestad og Fjære, Risør og Tvedestrand, Mandal,
Lyngdal og Gyland var ikke representert.
Sak 1 Lokalkjøringer 2013
Terminlisten for 2013 ble fastsatt, med unntak for Mandal Travklubb som kommer med sin
dato senere. Reglene for lokalkjøringer ble utdelt, og det er ingen endringer i forhold til i fjor.
Disse reglene finnes i den felles løpsinnbydelsen, og bør være tilgjengelig på løpsdagen. Kurs
for lokalkjøringsdommere ble etterlyst. John Arne sjekker med Rolf Brandsvoll, dommer på
Sørlandets Travpark, med tanke på å gjennomføre et slikt kurs.
Det kom innspill om sølvpremiering verdt 200-300 kroner i ponniløp. John Arne undersøker
om man får noe i den prisklassen.
Forbundet betaler også i 2013 kr 200 per startende ponni, én gang per kjøring. Premier og
regler for ungdomsløp er også de samme.
Det ble diskutert om det skulle være sesongfinale som i 2010 og 2011, eller travseler til de
meststartende i hver kategori, som i 2012. Det var enighet om å dele ut travseler også i 2013,
og det kom innspill om å reklamere mer om dette tiltaket.
Willy spurte klubbene om hvorvidt rutineløpene ødelegger noe for lokalkjøringene, med tanke
på å kjøre rutineløp to onsdager i måneden i sommerhalvåret. Det var ingen innvendinger mot
å kjøre to ganger per måned.
Sak 2 Eventuelt
Willy orienterte om aktuelle saker. Det blir to voltekurs for lisensierte kusker i løpet av 2013,
som forbundet støtter. «Til start»-prosjektet for 2012-årgangen har 14 påmeldte deltakere. Det
ble diskusjon om frafallet fra mønstringsløp og fram til start, og om det kan gjøres noe for å
følge opp unghestene videre. Willy påpekte at unghestprosjektene drives på frivillig basis, og
at det er begrenset hvor langt man kan følge hver årgang.

Dato for tillitsmannskurs for styremedlemmer er satt til onsdag 10. april kl. 18 på Sørlandets
Travpark.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

